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Zoznam použitých skratiek 
 
BA Bratislavský kraj 

CZT centralizované zásobovanie teplom 

ES SR Elektrizačná sústava Slovenskej republiky 

HDP hrubý domáci produkt 

HEP hydroenergetický potenciál 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MOO maloodber obyvateľstvo 

MOP maloodber podnikatelia 

MVE malá vodná elektráreň 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

OST odovzdávacia stanica tepla 

OZE obnoviteľné zdroje energie 

PEZ primárne energetické zdroje 

rkm riečny km 

SCZT sústava centralizovaného zásobovania teplom 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

TÚV teplá úžitková voda 

TVP technický využiteľný potenciál 

UO uzlová oblasť 

URSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

VE vodná elektráreň 

VO veľkoodber  

VÚC Vyšší územný celok 

ZP zemný plyn 

ŽP životné prostredie 
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1. Úvod 
 
 

Energetická politika Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je strategický 
dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom 
výhľade pre daný región. 

Cieľom energetickej politiky TTSK je vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie dostatočného 
množstva energie, jej efektívne využívanie, bezpečnú a plynulú dodávku a maximalizáciu 
úspor na strane spotreby v danom regióne. 

Energetická politika poskytuje informácie o najperspektívnejších oblastiach pre budúce 
využívanie lokálnych energetických zdrojov, určuje priority a víziu ďalšieho rozvoja 
energetického sektora v kraji. Regionálne energetické plánovanie je dôležité z hľadiska 
zvyšovania povedomia o výhodách a prínosoch projektov energetickej efektívnosti, 
využívania energetických zdrojov a tiež z hľadiska plánovania budúcich projektov. 

V štúdii zohľadňujeme súčasný stav energetického systému Trnavského samosprávneho 
kraja. Hodnotíme stav z hľadiska všetkých druhov energií a to tepla, zemného plynu a 
elektrickej energie. V jednotlivých bodoch rozoberáme súčasný stav a vývoj energetiky vo 
svete a na Slovensku, energetickú bilanciu zdrojov a potrieb Trnavského samosprávneho 
kraja. Analyzujeme potenciál obnoviteľných zdrojov energie na území kraja, potenciál úspor 
energie a zdroje financovania rozvoja energetiky.  
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2. Východiská 
 

2.1 Opis regiónu 
 

Trnavský kraj je samosprávnym územím západného Slovenska. S rozlohou 
4147 km2 sa zaraďuje medzi najmenšie kraje Slovenska a svojim územím zaberá 8,5 % 
z rozlohy územia SR. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na severozápade 
s Českou republikou a s Rakúskom, ďalej s Bratislavským, Trenčianskym a Nitrianskym 
samosprávnym krajom. Na severe ohraničuje Trnavský samosprávny kraj rieka Morava, 
na juhu Dunaj a časť Váhu. 

V súlade so zákonom o územno-správnom usporiadaní SR sa Trnavský kraj člení na 
7 okresov: Dunajská Streda (DS), Galanta (GA), Hlohovec (HC), Piešťany (PN), Senica 
(SE), Skalica (SI) a Trnava (TT). Najväčší je okres Dunajská Streda, na ktorý pripadá 
25,9 % z celkovej rozlohy kraja a najmenší je okres Hlohovec, ktorý zaberá 6,4 %. 
Trnavský samosprávny kraj spoluvytvárajú tri rázovité regióny. Na severozápade je to 
Záhorie, v centrálnej časti Trnavský región a na juhu oblasť Žitného ostrova. 

 

Obr. 2.1. : Poloha jednotlivých okresov v TTSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trnavský kraj s počtom 557 tis. obyvateľov k 31.12.2007 je zo všetkých krajov najmenší 
a jeho zastúpenie na celkovom obyvateľstve v SR je 10,3 %. Hustotou obyvateľstva 
134,4 obyvateľov na km2 sa kraj zaraďuje na 2. miesto v medzikrajovom porovnaní.  

Kraj pozostáva z 251 obcí. Výrazná je koncentrácia obyvateľstva v 16 obciach, ktoré 
majú štatút mesta. Krajské mesto Trnava k 31. 12. 2007 malo 68 tis. obyvateľov. V 
mestách je sústredených 48,8 % obyvateľov. 
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Tab. č. 2.1. : Výmera a počet obyvateľov jednotlivých okresov Trnavského 
samosprávneho kraja k 31.12. 2007 

Okres Výmera v km2 Počet obyvateľov 
Skalica SI 357 47 478 
Senica SE 683 60 957 
Piešťany PN 381 64 066 
Trnava TT 741 127 756 
Hlohovec HC 267 45 224 
Galanta GA 641 95 326 
Dunajská Streda DS 1 075 116 344 
Spolu 4 147 557 151 

         Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

V roku 2007 počet obyvateľov v predproduktívnom veku sa na celkovom počte 
obyvateľov kraja podieľal 14,4 %, počet obyvateľov v produktívnom veku bol 65,0 % a 
počet obyvateľov v poproduktívnom veku 20,6 %. Index starnutia je nad úrovňou bodu 1, 
čo svedčí o prevyšujúcom podiele obyvateľstva v poproduktívnom veku nad počtom 
obyvateľov v predproduktívnom veku. 
Prirodzený úbytok v roku 2007 predstavoval 731 osôb (živonarodení mínus zomrelí).  
Prírastok sťahovaním v tomto období bol 2 807 osôb. Celkový pohyb obyvateľstva 
dosiahol v rámci kraja prírastok 2 076 obyvateľov.  
Prírastok v rámci migrácie bol z dôvodu zvýšenia ekonomickej stability a prílevu 
zahraničných investícii. Výsledkom je aj zvýšená možnosť zamestnania, miera 
evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2007 bola len 4,30 %. 

 
Väčšinu územia zaberá nížina a pahorkatina s vyspelým poľnohospodárstvom. 

Územie kraja je prevažne odlesnené a premenené na ornú pôdu s vysokou produkčnou 
hodnotou. Na nížine sa súvislejšie lesnaté územie nachádza v južnej a strednej časti 
kraja pozdĺž Dunaja a v menších úsekoch aj pozdĺž Malého Dunaja a Váhu. Lesnatosť 
dosahuje 65 191 ha, čo je 15,72 % z celkovej rozlohy kraja. 
Vodné zdroje sú pomerne bohaté, región odvodňujú rieky Dunaj, Malý Dunaj, Váh, 
Dudváh, Myjava, Čierna Voda, Morava, Chvojnica a rad ďalších menších tokov. Na nich a 
ich prítokoch boli vybudované viaceré vodné nádrže. Pitná voda na zásobovanie 
obyvateľov je využívaná zo zdrojov podzemnej vody. Najvhodnejšie zdroje kvalitnej pitnej 
vody sú v okrese Dunajská Streda, v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.  
Trnavský samosprávny kraj je svojou polohou veľmi významný v systéme dopravy. 
Región má pomerne hustú cestnú a železničnú sieť nadregionálneho významu. 
Regiónom prechádzajú dôležité ťahy z Bratislavy cez Trnavu do Žiliny, ako aj z Hodonína 
cez Trnavu do Nitry. Vodná doprava je zatiaľ rozvinutá iba v okrese Dunajská Streda, kde 
sa vybudovaním vodného diela Gabčíkovo podstatne zlepšili plavebné podmienky na 
slovenskom úseku Dunaja. 
 

Trnavský kraj je priemyselno-poľnohospodárskym regiónom. Priemysel má 
v regióne dlhú históriu. Kým na úrodnom juhu prevláda potravinársky priemysel, sever je 
domovom spotrebného priemyslu. V priemyselnom centre Trnava možno nájsť 
zastúpenie všetkých odvetví siahajúcich od strojárstva až po produkciu skla. Výrobné 
činnosti zamestnávajú viac ako 40% obyvateľstva. Hlavné odvetvia pôsobiace v kraji sú 
automobilový, elektrotechnický, hutnícky, chemický a sklársky priemysel. Tie sa 
v poslednom období rozvíjajú hlavne príchodom zahraničných investorov. 
Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje SR. Z celkovej 
rozlohy kraja zaberá poľnohospodárska pôda 70,9 %. Produkčná schopnosť 
poľnohospodárskych pôd na území kraja je veľmi dobrá. Rastlinnú výrobu dopĺňa i 
živočíšna výroba.  
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2.2 Legislatíva v energetike 
 
Legislatíva EÚ 
 

Z dôvodu potreby úpravy podmienok podnikania v odvetviach energetiky 
a stanovenia práv a povinností jednotlivým subjektom na vnútornom trhu s energiou boli 
prijaté na úrovni EÚ mnohé právne predpisy. Ide o nasledovné právne predpisy:  
 

• Smernica č. 98/93/ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 68/414/EHS, ktorou sa 
členským štátom ukladá povinnosť skladovať minimálne zásoby ropy a/alebo 
ropných výrobkov 

• Smernica č. 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných 
zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou 

• Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov 
• Smernica č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, 

ktorou sa zrušuje smernica 96/92/ES 
• Smernica č. 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným 

plynom, ktorou sa ruší smernica 98/30/ES 
• Smernica č. 2004/8/ES o podpore kombinovanej výroby založenej na využiteľnej 

potrebe tepla na vnútornom trhu s energiou 
• Smernica č. 2004/67/ES týkajúca sa opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok 

zemného plynu 
• Smernica č. 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie 

bezpečnosti dodávok el. energie a investícií do infraštruktúry   
• Smernica č. 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a 

energetických službách  
 
Pozn.: Plné znenie daných predpisov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) 
 
 
Legislatíva SR 
 

Na Slovensku bola schválená energetická legislatíva, ktorou boli transponované 
smernice EÚ týkajúce sa pravidiel vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Ide 
o nasledovné zákony: 

 
• Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 658/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

• Zákon č. 107/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o 
regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

• Zákon č. 99/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 
Pozn.: Plné znenie daných zákonov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) 
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Súčasťou energetickej legislatívy sú aj všeobecne záväzné právne predpisy vydané 
na základe týchto zákonov.  
 
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo k zákonu o energetike nasledujúce predpisy: 

• vyhláška MH SR č. 154/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody 
spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 

• vyhláška MH SR č. 155/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody 
neoprávneným odberom plynu 

• vyhláška MH SR č. 156/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a 
postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy 

• vyhláška MH SR č. 337/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu 
technických podmienok prístupu, pripojenia do sústavy a siete a prevádzkovania 
sústavy a siete 

• vyhláška MH SR č. 465/2006 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MH SR č. 206/2005 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o 
vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach 
zameraných na odstránenie stavu núdze 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal k zákonu o energetike: 

• vyhláška ÚRSO č. 375/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v 
energetike, požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť ako aj spôsob 
ich preukázania 

 
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo k zákonu o tepelnej energetike: 

• vyhláška MH SR č. 136/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a 
elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny 

• vyhláška MH SR č. 151/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní 
vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike 

• vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky 
tepla pre konečného spotrebiteľa 

• vyhláška MH SR č. 159/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy 
a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o 
zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti 

• Metodické usmernenie MH SR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre 
tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal k zákonu o tepelnej energetike: 

• vyhláška ÚRSO č. 212/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie 
povolenia 

• vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z.z., ktorou sa určuje spôsob overovania 
hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej 
účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúcie tepla, normatívne ukazovatele 
spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie 
hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto 
nákladov  

• vyhláška ÚRSO č. 630/2005 z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej 
vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na 
prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla. 
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Vláda SR vydala na návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k zákonu o regulácii: 
• nariadenie vlády SR č. 409/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 

fungovanie trhu s plynom 
• nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 

fungovanie trhu s elektrinou 
 
Platné právne predpisy po viacerých novelách: 
- upravili podmienky podnikania v energetike v súlade so smernicami Európskej únie, 

výkon štátnej správy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v rámci 
podnikania v energetike (práva a povinnosti, ktoré sú špecifické a vyplývajú zo 
špecifickosti tohto odvetvia), 

- zabezpečili harmonizáciu slovenskej legislatívy v odvetviach energetiky s legislatívou 
Európskej únie, (zavedením inštitútov, ktoré sú potrebné na to, aby fungoval spoločný 
trh, napr. povinnosť oddeliť prenos elektriny, prepravu plynu a distribúciu elektriny 
alebo plynu od obchodovania s elektrinou alebo s plynom s cieľom zabrániť vzniku 
krížových dotácii, alebo podmienok poškodzujúcich hospodársku súťaž), 

- zaviedli trhové prostredie vrátane vymedzenia príslušných inštitúcii s cieľom 
dosiahnutia spoľahlivej a kvalitnej dodávky energie (presná definícia 
administratívnych kapacít, potrebných na zabezpečenie dozoru nad trhom - URSO 
formou regulácie transparentným a nediskriminovaným voči niektorým subjektom), 

- vytvorili podmienky pre ochranu životného prostredia a rozvoj energetiky. 
 
Ďalšie predpisy, ktoré tvoria legislatívny rámec v energetike sú: 

• Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových 
zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 
odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 528/2006 Z. z. a zákona č. 94/2007 Z. z. 

• Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 94/2007 Z. z. 

• Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o 
riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 

 
 
Analýza súladu legislatívy EÚ a SR 
 

Európska legislatíva v oblasti energetiky je reprezentovaná najmä smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrinou, smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom. 
Smernice boli do právneho poriadku Slovenskej republiky plne transponované zákonmi  
č. 656/2004 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov a č. 658/2004 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný 
zákonom č. 107/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tejto novej energetickej 
legislatívy boli vydané príslušné vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví a nariadenia vlády č. 123/2005 Z. z., ktorým boli ustanovené 
pravidlá fungovania trhu s plynom a č. 317/2007 Z. z., ktorým boli ustanovené pravidlá 
fungovania trhu s elektrinou. 
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2.3 Trh s energiou 
 

Globálny trh s energetickými surovinami je významným faktorom ovplyvňujúcim 
svetovú politiku a vlády štátov po celom svete mu venujú náležitú pozornosť. Vychádzajú 
z faktu, že energia je globálna surovina nevyhnutná pre ekonomickú stabilitu a národnú 
bezpečnosť. Preto predkladajú plány na zvýšenie využitia domácich zdrojov, zvýšenie 
energetickej efektívnosti, na rozvoj alternatívnych a obnoviteľných zdrojov a zvýšenie 
diverzifikácie dodávok.  

Európska únia hovorí o prílišnej energetickej závislosti na Rusku, čo ju vedie k hľadaniu 
možností na diverzifikáciu zdrojov, pričom Slovensko je na dodávkach energetických 
surovín z Ruska závislé ešte výraznejšie. Vzhľadom na zraniteľnosť dodávok energie by 
bolo vhodné začať uvažovať o efektívnom prepojení energetickej, zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky a takéto prepojenie presadzovať aj na európskej úrovni. Pozitívne 
je to, že výroba elektrickej energie je diverzifikovaná z viacerých zdrojov – uhlie, zemný 
plyn, hydroenergia, jadrové elektrárne.  

Nielen pre Slovensko platí, že vonkajšie (geopolitické), vnútorné (finančné operácie a 
investície) a časové (krátkodobé, dlhodobé) komponenty energetickej bezpečnosti 
vyžadujú multidimenzionálny prístup na ochranu pred výpadkami energetického systému. 
V krátkodobej perspektíve núdzové opatrenia, ako koordinované použitie energetických 
zásob, dočasné výpadky prúdu a presmerované toky dodávok, môžu pomôcť 
minimalizovať ekonomický rozvrat rozmiestnením dodávok tam, kde sú najviac potrebné. 
V strednodobej a dlhodobej perspektíve politika zvýšenia energetickej výkonnosti, 
diverzifikácia palív a zdrojov a zaistenie dostatočných rezerv, môžu obmedziť 
zraniteľnosť voči prerušeniam dodávok energie a posilniť flexibilitu. 

 
Vývoj cien palív a energie pre Slovensko bol odvodený od celkového vývoja svetových 

cien so zameraním na Európu. Kvôli konzistentnosti v rámci celkovej prognózy 
ekonomického prostredia sú prognózy cien palív pripravované v stálych cenách roku 2007. 
Vývoj nominálnych cien bude mať odlišný charakter. 
 

V prognózach budúcej spotreby ropy vo svete sa predpokladá významný rast. 
Zvýšenie o 50 % v porovnaní rokov 2025 a 2000, priemerný ročný rast 2,2 % 
celosvetovo, v priemyselných krajinách okolo 1,3 % (zdroj: EIA-DOE). Pre obdobie do 
roku 2020 sa prírodné zdroje nepovažujú za rozhodujúce obmedzenie pre svetovú 
spotrebu, oveľa dôležitejšie budú politické, ekonomické a environmentálne okolnosti, 
ktoré môžu vplývať na dodávku a spotrebu ropy.  

Obr. 2.2. : Predpokladaný vývoj svetovej ceny ropy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IEA World Energy Outlook 2006          International Energy Outlook 2006, EIA/DOE 
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Prognózy cien ropy sú extrémne neisté, čo vyplýva najmä z nestabilnej geopolitickej 
situácie v oblastiach jej najväčšej produkcie. 

Vývoj cien ropy na svetových trhoch priamo alebo nepriamo ovplyvňuje ceny ostatných 
druhov palív. Ceny zemného plynu v Európe sú priamo naviazané na ceny ropy Brent 
a nepriamo pohyb cien ropy ovplyvňuje dopyt po čiernom energetickom uhlí a teda cenu 
uhlia. Z tohto pohľadu je cena ropy kľúčovým faktorom pre vývoj cien všetkých fosílnych 
palív. Jediným palivom, ktoré nie je v podstate ovplyvnené pohybom cien ropy na trhoch je 
jadrové palivo a domáce hnedé uhlie.  

 
Cena plynu sleduje vývoj ceny ropy, čo je dôsledkom indexácie cien pomocou ceny 

ropy v kontraktoch na dodávky plynu. V prognózach budúcej spotreby plynu vo svete sa 
predpokladá významný rast najmä v Ázii, čo môže vytvárať konkurenčný tlak na prepravu 
plynu z niektorých častí Ruska a Strednej Ázie do Európy. Preto sa pre ceny plynu v EÚ 
predpokladá výrazne silnejší rast než v prípade ropy, najmä v dlhodobom pohľade. 

 

Tab. č. 2.2. : Prognóza vývoja ceny plynu (import do Európy) IEA World Energy Outlook 
2006, referenčný  scenár 

USD/MBtu 2000 2005 2010 2015 2030 
nominálna cena 2,82 5,78 6,66 6,98 11,55 
reálna cena 3,16 5,78 5,94 5,55 6,53 

 
Prudký nárast cien ropy na európskych trhoch z prvej polovice roku 2004 a v súčasnosti 
pretrvávajúci stav sa prejavil aj v náraste ceny plynu. Oneskorený nárast cien plynu je 
spôsobený dlhodobými kontraktmi na odber plynu s cenovou indexáciou viazanou na pohyb 
cien ropy za predchádzajúce obdobie 6 až 12 mesiacov.  
 

Cena čierneho uhlia je ovplyvňovaná pohybom cien na svetových trhoch, 
prepravných nákladov a do prechodu na euro aj kurzom slovenskej koruny. Zásoby 
čierneho uhlia sú dostatočné, a preto sa nepredpokladá výrazný pohyb ceny tohto paliva. 
Zvyšujúca sa cena ropy bude viesť k zvýšeným nákladom za prepravu uhlia, a tiež 
vytvorí väčšiu konkurenciu pre priemyselných odberateľov a výrobcov elektriny. Očakáva 
sa, že dopady tohto faktoru budú eliminované znížením nákladov na ťažbu uhlia, ako aj 
pokračujúcou racionalizáciou uhoľného priemyslu v rozvojových krajinách. 

Dominantný výrobca elektriny SE, a.s. nakupuje čierne uhlie prostredníctvom verejnej súťaže 
na obdobie jedného roku prevažne z Ruska a Ukrajiny.  

 
Hnedé energetické uhlie je typicky lokálne palivo. Dopravné náklady na tepelnú 

jednotku v ňom obsiahnutú, sú veľmi vysoké, preto sa spaľuje v mieste ťažby. Elektráreň 
Nováky spaľuje hnedé uhlie zo slovenských hlbinných baní. Cena 1 GJ tohto uhlia je vyššia 
ako dovážaného čierneho uhlia, a navyše, svojim zložením toto nízkokalorické uhlie 
neúmerne zaťažuje životné prostredie.  

Predpokladá sa, že rozsah spotreby hnedého uhlia, ako aj cenová úroveň, budú i naďalej 
ovplyvňované politickými rozhodnutiami vlády. Výhodou tohto paliva je, že je to domáci zdroj, 
čo znamená istotu v zásobovaní, úsporu devíz a udržanie zamestnanosti v oblasti.  

Predpokladá sa nárast ceny domáceho hnedého uhlia v elektrárni Nováky zo súčasnej 
úrovne cca. 110 Sk/GJ na úroveň 134 Sk/GJ v roku 2030, čo je priemerný reálny medziročný 
nárast 0,9 %. 
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Tab. č. 2.3. : Prognóza cien palív pre SR na základe IEA WEO 2006 ( v stálych cenách 
r.2007) 

Sk/GJ 
 2007 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Čierne uhlie 80,3 81,0 82,2 84,3 86,4 88,6 93,1 97,9
Hnedé uhlie 109,7 112,8 118,0 123,1 128,4 134,0 140,8 148,0
Zemný plyn 252,0 255,8 255,8 268,8 282,6 297,0 337,9 384,5
ťažký vyk. olej 235,0 237,1 237,1 248,0 259,3 271,2 308,6 351,2
Urán 18,0 18,4 19,2 20,0 20,8 21,6 23,4 25,4

€/GJ 
Čierne uhlie 2,67 2,69 2,73 2,80 2,87 2,94 3,09 3,25
Hnedé uhlie 3,64 3,74 3,92 4,09 4,26 4,45 4,67 4,91
Zemný plyn 8,36 8,49 8,49 8,92 9,38 9,86 11,22 12,76
ťažký vyk. olej 7,80 7,87 7,87 8,23 8,61 9,00 10,24 11,66
Urán 0,60 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,78 0,84

    Poz.: konverzný kurz 1€=30,1260Sk 
 

Liberalizácia trhu s elektrinou v Slovenskej republike začala v roku 2001 postupným 
otváraním trhu pre oprávnených odberateľov. Tento proces priniesol iný pohľad na 
obchodovanie s elektrinou. V priebehu roku 2003 sa na trhu s elektrinou začalo samostatne 
obchodovať so silovou elektrinou a zvlášť s podpornými službami. Postupným otváraním trhu 
s elektrinou na Slovensku sa začal stále väčší tlak na ceny elektriny. Do konca roka 2004 
bola cena elektriny pre výrobcov regulovaná rozhodnutiami URSO. Počínajúc rokom 2005 
prestali byť SE, a.s., ako dominantný výrobca v oblasti silovej elektriny, regulované. Od roku 
2005 je slovenský trh s elektrinou otvorený natoľko, že možný dovoz elektriny zo zahraničia 
je dostatočnou konkurenciou pre SE, a.s.. Práve možný dovoz elektriny z Českej republiky 
a z Poľska vytvára veľký tlak na predajnú cenu elektriny zo zdrojov SE, a.s.. Vplyvom 
ďalšieho postupu liberalizácie európskeho trhu s elektrinou sa neustále vyvíja aj slovenský 
trh. Historické údaje sú z tohto dôvodu neporovnateľné.  
Ceny elektriny zverejňované na burzách s elektrinou sa stávajú ukazovateľom vývoja na 
jednotlivých trhoch. Pre slovenský trh je určitým ukazovateľom cena elektriny v Českej 
republike a v poslednom období aj vývoj cien elektriny na nemeckej burze EEX.  

Je možné očakávať, že  ceny elektriny na Slovensku a v stredoeurópskom regióne sa  
budú postupne približovať k cenovej úrovni na nemeckom trhu s elektrinou. V prípade 
závislosti Slovenska na dovoze elektriny by u cien elektriny mohol nastať oveľa vyšší 
trendový rast ovplyvnený vývojom európskych cien. 

Na Slovensku sa pre rok 2007 priemerná cena silovej elektriny pohybovala na úrovni 
cca 48 EUR/MWh, pre rok 2008 sa pohybuje na úrovni cca 70 EUR/MWh, ale rok ešte 
nie je ukončený. Vývoj ceny elektriny na slovenskom trhu bude závislý od mnohých 
faktorov.  

 
Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce cenu elektriny na slovenskom trhu patria: 

• celková situácia na európskom trhu s elektrinou v dlhodobom horizonte 
• vývoj trhu s palivami 
• palivový mix nových zdrojov 
• poplatky za emisie CO2 
• výstavba nových zdrojov na Slovensku 

 
Uvedené faktory budú pôsobiť  na rast cien elektriny. Na druhej strane zvyšujúca sa 
konkurencia a integrácia trhu s elektrinou budú vyvolávať opačný tlak na cenový vývoj. 
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3. Súčasný stav a vývoj energetiky vo svete a na Slovensku 
 

3.1 Svetové zásoby palív 
 

Viac ako 70% svetovej energie stále pochádza z hlavných energetických palív. 
Súčasné zásoby fosílnych palív, pri dnešnej spotrebe, nemajú dlhodobú perspektívu. 
V prípade, že spotreba energie podstatne vzrastie, čerpanie energetických zdrojov sa 
niekoľkonásobne zrýchli. Zabezpečenie energetických zdrojov sa stane základnou úlohou 
budúcnosti.  
 

Pri súčasnej spotrebe energie sa predpokladá, že sa svetové zásoby ropy vyčerpajú 
v priebehu 50 rokov. Podľa geológov je na Zemi ešte asi 995 miliárd barelov ropy, ktoré je 
možné vyčerpať pri súčasnej úrovni techniky a cien. Ak celosvetová spotreba ropy zostane 
konštantná na úrovni 24 miliárd barelov za rok, vystačí táto surovina asi do roku 2040. Avšak 
spotreba nie je statická a rastie približne o 2 % ročne. Dnes je zrejmé, že dopyt po rope 
presiahne ponuku už pred rokom 2040.  

Zemný plyn patrí k najžiadanejšiemu palivu dnešnej doby. Je čistý a jeho použitie nie je 
obmedzené. Avšak aj zásoby zemného plynu sú obmedzené. Celosvetová spotreba 
zemného plynu stúpa približne o 3,5% ročne. Takýto trend spotreby však bude mať za 
následok vyčerpanie rezerv v priebehu 70 rokov.  

Svetové zásoby uhlia tvoria 68% celkových neobnoviteľných zásob. Zásoby uhlia boli 
vyčíslené približne na 982 000 mil. ton, čo by pri súčasnej spotrebe malo vystačiť na 
120 rokov pri čiernom uhlí a  na 300 rokov pri hnedom uhlí. Skúsenosti z dávnejších 
hospodárskych kríz ukázali, že ceny uhlia ani zďaleka nereagujú tak silne na zvýšenie cien 
ropy ako ceny zemného plynu. Hospodársky tlak a zvyšujúca sa istota zásobenia energiou 
prinúti svet znova používať uhlie, aj keď je v súčasnosti považované za energetický zdroj s 
najvyšším negatívnym vplyvom na životné prostredie.  

 
Nasledujúci obrázok znázorňuje počet rokov, počas ktorých by došlo k vyťaženiu 
v súčasnosti odhadovaných zásob palív pri terajšej intenzite ich spotreby. 
 

Obr. 3.1. : Pomer zásob k ročnej ťažbe pre hlavné energetické palivá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: World Energy Council, BP Statistical 
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Prepočty OECD a EÚ naznačujú, že do roku 2030: 
• sa globálny dopyt po primárnej energii zvýši o 53% pri 55% náraste emisií 
• fosílne palivá budú hlavným zdrojom energie, budú sa podieľať 83% na krytí 

rastúceho dopytu po energetických zdrojoch 
• zvýši sa podiel uhlia na výrobe elektrickej energie 
• rozvojové štáty sa budú podieľať 70% na rastúcom dopyte po primárnych zdrojoch 

energie 
• bude potrebné investovať 20 triliónov USD do zabezpečenia energetických 

zdrojov 
 

V poslednej dobe sa najmä z vyššie uvedených dôvodov (obmedzené zdroje ropy a 
zemného plynu) preferuje využívanie alternatívnych zdrojov energie, akými sú napr. vodná, 
veterná energia, biomasa a pod. Využívanie týchto alternatívnych zdrojov je však závislé od 
vhodných geografických podmienok, resp. morfológie územia a pod. Vzhľadom na charakter 
týchto podmienok je ich použitie tiež obmedzené, v súčasnosti navyše aj nedostatočne 
efektívne, preto je potrebné hľadať nové možnosti ich efektívnejšieho využívania.  
 
 

3.2 Energetické zdroje Slovenska 
 

Slovenská republika dováža 90% primárnych energetických zdrojov, a to hlavne 
z Ruskej federácie. Spotreba elektrickej energie sa za posledné tri roky zvýšila o 3%. 
V dôsledku reštrukturalizácie ekonomiky, rastúcich cien energetických zdrojov, ale aj 
úsporných opatrení sa od r. 1990 do r. 2003 celková spotreba energie znížila o 30%. 
Pritom je energetická náročnosť takmer dvojnásobná v porovnaní s priemerom členských 
štátov OECD. Rozvoj energetiky je potrebné orientovať na zabezpečenie diverzifikácie 
primárnych energetických zdrojov so zvyšujúcim sa využívaním domácich obnoviteľných 
zdrojov energie pri trvalom znižovaní energetickej náročnosti.  
 
 

3.2.1 UHLIE 
 

Čierne uhlie sa na území Slovenska neťaží. Časť lignitu sa dováža, pričom vo 
významnejšej miere sa dováža všetko čierne uhlie.  V roku 2005 sa doviezlo cca 5,65 
mil. ton čierneho uhlia, 0,286 mil. ton koksu a 0,826 mil. ton lignitu. Zároveň sa však 
vyviezlo cca 0,145 mil. ton koksu.  Z čierneho uhlia sa vyrobilo 1,846 mil. ton koksu. 
Ostatná časť bola spotrebovaná priamo, najmä v elektrárni Vojany a na výrobu tepla.  
 
Význam domácej ťažby uhlia je možné stručne charakterizovať nasledovne: 
- vysoká závislosť od dovozu primárnych energetických zdrojov (cca 90%) – uhlie je po 

hydroenergetickom potenciáli riek jediným významnejším domácim zdrojom a znižuje 
závislosť od importu 

- udržovanie sociálnej solidarity udržaním pracovných miest 
- udržanie prijateľnej cenovej úrovne v rámci konkurencie s triedenými druhmi uhlia 
- využívanie uhlia na výrobu elektriny a  tým vytváranie podmienok regulácie  

v elektrizačnej sústave SR domácim zdrojom primárnej energie 
- prispievanie k bezpečnosti dodávok elektriny vrátane diverzifikácie zdrojov 
 

Slovenské otvorené zásoby hnedého uhlia a lignitu sú v záverečnej fáze svojej 
exploatácie. Ťažia sa najmä zásoby v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s., 
Prievidza (HBP, a.s.). Zásoby ložísk so stavom k 1.1.2006 dobývaných spoločnosťou 
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HBP, a. s.  sú v nasledovnej tabuľke (v bilancii zásob ložísk sú uvedené zásoby podľa 
výpočtov zásob schválených v r. 1994 a 1998): 

Tab. č. 3.1. : Výhľad ťažby HBP, a. s. v rokoch 2007-2030 

Zásoby v tonách Geologické Vyťažiteľné 
(bilančné voľné) Výhrevnosť v MJ/kg 

Dobývací 
priestor 

Handlová 50 905 000 3 962 000 17,24
Cigeľ 41 334 000 6 189 000 13,22
Nováky 145 457 000 31 957 000 11,94
z toho 11. ŤÚ 
DPN 10 079 000 6 948 000 11,75

Spolu 237 696 000 42 108 000 12,62
Zdroj: MH SR 
 
V súčasnosti sa pripravuje obnovenie prerušenej ťažby v Bani Čáry, a.s., Čáry (BČ, a.s.) 
a v Bani Dolina, a.s., Veľký Krtíš (BD, a.s.) prebieha likvidačná ťažba zvyškových zásob. 
 

Celková spotreba hnedého uhlia v SR predstavuje cca 3 000 kt ročne. Na vývoj 
odbytu uhlia má rozhodujúci vplyv odber energetického uhlia Elektrárne Nováky (ENO), 
ktorá svojou produkciou pokrýva cca 7 až 8 % výroby elektriny na Slovensku. Celková 
spotreba zdrojov využívajúcich ako palivo domáce hnedé uhlie je na úrovni cca 2 500 kt. 
ročne (podiel ENO na spotrebe domáceho hnedého uhlia a lignitu predstavuje cca 93 %). 
Spotreba zdrojov spaľujúcich dovezené uhlie zo zahraničia je na úrovni cca 500 kt. 
 
Vláda SR svojimi uzneseniami č. 356 zo 4. mája 2005 a č. 639 z 19. júla 2006 schválila 
v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu množstvá výroby a dodávky elektriny 
z domáceho uhlia do roku 2010 nasledovne: 

Tab. č. 3.2. : Množstvá výroby a dodávky elektriny z domáceho uhlia 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výroba elektriny [GWh/r] 1 651 1 603 1 603 1 957 1 881 1 890 

Dodávka elektriny [GWh/r] 1 411 1 375 1 375 1 717 1 651 1 659 
Zdroj: MH SR 

 
Využívanie ložísk hnedého uhlia zaisťuje čiastočnú domácu energetickú 

sebestačnosť, vedie k stabilizácii národného hospodárstva a znižuje vysokú závislosť od 
dovozu drahých energetických surovín.  
 
Predpokladanú ťažobnú spôsobilosť podľa jednotlivých dobývacích priestorov do roku 
2030 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 
 

Tab. č. 3.3. : Predpoklad vývoja ťažby hnedého uhlia v SR do roku 2030 

Dobývací 
priestor m.j. 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Cigeľ kt 486 500 400 300 0 0 0 0
Handlová kt 384 300 300 250 0 0 0 0
Nováky kt 1 295 1 300 1 500 1 750 1 500 1 400 1 400 560

HBP, a.s. spolu kt 2 165 2 100 2 200 2 300 1 500 1 400 1 400 560
BD, a.s. kt 160 195 55 0 0 0 0 0
BČ, a.s. kt 80 200 300 450 500 500 500 500

SR spolu kt 2 405 2 415 2 555 2 750 2 000 1 900 1 900 1 160
Zdroj: MH SR 
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Obr. 3.2. : Predpokladaná ťažba hnedého uhlia a lignitu do roku 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: MH SR 
 

3.2.2 ROPA 
 

Ropa je strategickou komoditou pre jej využitie v národnom hospodárstve (ako 
energetická surovina pre rafinérske spracovanie predovšetkým na motorové palivá 
a energetické palivá, ako priemyselná surovina pre následné petrochemické a ďalšie 
spracovanie na celý rad výrobkov a chemických látok). Ropný priemysel SR v súčasnosti 
charakterizuje ustálené spracovanie ropy na úrovni cca 5,5 mil. ton za rok.  
 
Spracovanie ropy v SR sa uskutočňuje v spoločnostiach:  

• Slovnaft, a.s., Bratislava, kde sa komplexne, t.j. rafinérsky a petrochemicky, 
spracováva ruská exportná ropa REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) a na 
spracovanie sa dodáva ropovodom Družba; spracovacia kapacita ropy je do 6,5 
mil. t/r 

• Petrochema, a.s., Dubová, kde sa rafinérsky spracováva jednak v tuzemsku 
vyťažená, jednak importovaná ropa, ale s inými vlastnosťami ako je ruská ropa 
REBCO; do spoločnosti Petrochema sa ropa dodáva v železničných cisternách; 
spracovacia kapacita ropy je ohraničená do 150 tis. t/r 

 
Spoločnosť Slovnaft, a.s. sa na krytí domáceho dopytu rozhodujúcimi ropnými 

výrobkami (motorovými palivami benzínom a naftou) podieľa na úrovni cca 60 %. 
Zostávajúcich 40 % domácej spotreby je v dôsledku liberálneho európskeho trhu s 
ropnými produktmi kryté importom najmä z rafinérií v Rakúsku, Česku a čiastočne aj z 
krajín bývalého ZSSR.  
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Výrobná kapacita rafinérie v Bratislave približne 2,5-násobne prevyšuje aktuálny 
celoslovenský dopyt po ropných produktoch, v dôsledku čoho sa 70 až 85 % rafinérskych 
a petrochemických výrobkov zo SR exportuje. 

 
Na Slovensku každoročne stúpa spotreba rafinérskych a petrochemických 

výrobkov. V súčasnosti podľa dostupných údajov Slovenskej asociácie petrolejárskeho 
priemyslu a obchodu, Štatistického úradu a rafinérie Slovnaft predstavuje ročná spotreba 
rafinérskych a petrochemických výrobkov na Slovensku približne 2,4 mil. ton. Z celkovej 
štruktúry rozhodujúcu úlohu zohrávajú motorové palivá – motorová nafta a motorový 
benzín. Na vnútornom trhu SR s motorovými palivami v roku 2006 bolo zastúpenie 
klasickými fosílnymi palivami (motorový benzín a motorová nafta) viac ako 97%. 
Zastúpenie alternatívnymi motorovými palivami: biopalivá, LPG – z angl. Liquified 
Petroleum Gas (skvapalnená zmes propánu a butánu a ďalších prímesí), CNG – z angl. 
Compressed Natural Gas (stlačený zemný plyn) je vyjadrené referenčnou hodnotou cca 
2,3% (s ohľadom na energetický obsah palív s podielom cca 0,69% biopalív, cca 1,33% 
LPG a cca 0,28% CNG). 

Obr. 3.3. :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj:  Slovnaft, a. s. Bratislava 
 

Z pohľadu zásobovania ropou sa vynárajú dva základné okruhy problémov - 
diverzifikácia zdrojov ropy, diverzifikácia dopravných trás a tým vyvolané investičné 
náklady.  
 
Za hlavné zdroje ropy z pohľadu možností dodávok ropy do SR možno považovať: 

- Ruskú federáciu 
- Kaspickú oblasť a Stredný Východ 
- Severnú Afriku 

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

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 2014 v objeme do 6 mil. 
ton ročne. Alternatívnym variantom pre dodávky ropy je niekoľko dopravných trás, napr. 
každý rok preverený ropovod Adria zo Szashalombatty s ročnou kapacitou 4,5 milióna 
ton. Ďalším riešením je navrhovaná politicky zložitá trasa Odesa-Brody-Družba, 
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v súčasnom období prerokovávané prepojenie Bratislava-Schwechat a ponúknutá 
možnosť využitia reverznej prepravy spoločnosťou Mero ropovodom IKL. 
Pri predpokladanom raste spotreby ropy bude potrebné primerane zvýšiť aj množstvo 
núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov.  
 

V časovom horizonte do roku 2030 bude spotreba motorových palív na Slovensku 
vplyvom rozvoja ekonomiky pravdepodobne až 2,5-násobne vyššia ako dnes. Možno 
predpokladať, že budúca spotreba bude principiálne kopírovať rast reálneho hrubého 
domáceho produktu (HDP). Primiešavanie biozložiek do motorových palív bude rast 
spotreby fosílnych motorových palív tlmiť. Pri predpoklade povinnosti miešať biozložky v 
rozsahu 5,75% do roku 2010, resp. 10% do roku 2020, bude spotreba motorových palív 
vyrobených na báze ropy 2-krát vyššia ako dnes približne o 17 rokov (namiesto 15 rokov, 
ak by sa biozložky neprimiešavali vôbec). 
 

3.2.3 PLYN 
 

Slovensko má svoju dlhodobú tradíciu v oblasti plynárenstva. Disponuje jednou 
z najrozsiahlejších distribučných sietí v Európe. Závislosť krajiny od dovozu zemného 
plynu je však na úrovni takmer 98 %. 

Predaj zemného plynu (ZP) v SR v roku 2006 predstavoval 6,283 mld. m3. 
Podnikom s najväčším podielom na slovenskom trhu so zemným plynom je Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. V segmente veľkoodberateľov a maloodberateľov bol 
zaznamenaný mierny rast spotreby na úrovni 2,8 % (resp. 2,4 %). Pri domácnostiach 
prišlo k poklesu spotreby o približne 9,4 % oproti roku 2005. Hlavnou príčinou bola cena 
zemného plynu pre odberateľov v domácnosti. Vyššia cena plynu naďalej zvýhodňuje iné 
palivá, ako sú napr. uhlie či drevo. Úsporné opatrenia priamo súvisia s rastom ceny 
zemného plynu, ako aj so zvyšovaním energetickej efektívnosti na strane odberateľov 
plynu.  

Domáca ťažba ZP v súčasnosti tvorí približne 2 % domácej spotreby. Aj napriek 
tejto skutočnosti, prispieva k diverzifikácii zdrojov ZP a je súčasťou koncepcie 
energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Ťažba ZP v Slovenskej republike 
vykazuje klesajúcu tendenciu. Na našom území bolo doteraz vyťažených 25,8 mld. m3 
zemného plynu, pričom známe ťažiteľné zásoby zemného plynu nepresahujú 5% z 
doteraz objavených zásob. V roku 2006 bolo na Slovensku vyťažených približne 120 mil. 
m3 zemného plynu spoločnosťou NAFTA a.s. a 17 mil. m3 druhým producentom 
spoločnosťou ENGAS spol. s r.o., Nitra. Ťažba prebieha najmä na západnom Slovensku 
vo Viedenskej panve, kde sa ťaží približne 62 % produkcie zemného plynu. Ložiská vo 
Východoslovenskej panve sa v roku 2006 podieľali na slovenskej produkcii zemného 
plynu takmer 26 %. 
Vzhľadom na skutočnosť, že domáca ťažba zemného plynu predstavuje len málo 
významné objemy z celkovej spotreby plynu, je Slovensko odkázané na dovoz plynu.  
 

Tab. č. 3.4. : Stav geologických zásob zemného plynu v SR k 1. januáru 2006  v mil. m3 

Oblasť Bilančné zásoby Nebilančné zásoby Zásoby spolu 
Viedenská panva 3 713 13 445 17 158 
Východné Slovensko 6 535 3 482 10 017 
Spolu SR 10 248 16 927 27 175 
Zdroj: Bilancie ložísk nerastných surovín, MŽP SR 

Aj v prípade zemného plynu kľúčovú úlohu zohráva bezpečnosť jeho dodávok. Na 
bezpečnosť dodávok vo významnej miere vplýva dostatočná kapacita podzemných 
zásobníkov, ako aj prepojenosť jednotlivých prepravných sietí navzájom.  Preto budúce  
investície bude potrebné  smerovať najmä do rozvoja sietí a na zvýšenie ich bezpečnosti. 
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Z pohľadu potrieb Slovenska je možné považovať za hlavné zdroje zemného plynu: 

- Ruskú federáciu 
- Severnú Európu (najmä Nórsko) 
- Kaspickú oblasť a Stredný Východ 
- Severnú Afriku 

 
Vzhľadom na našu geografickú polohu, rozloženie významných zásob plynu 

a existujúce prepravné cesty z Ruskej federácie, je celkový import realizovaný na 
základe dlhodobej zmluvy s Gazexportom, dcérskej spoločnosti Gazpromu, ktorej 
platnosť sa končí v r. 2008.  

Budúcnosť má tiež spolupráca medzi plynárenskými spoločnosťami susedných 
štátov. Plynárenská sústava SR je vzájomne prepojená so sústavami susedných krajín, 
konkrétne s Ukrajinou, Českou republikou a Rakúskom. V blízkosti slovensko-rakúskej 
hranice sa nachádza aj významný plynárenský uzol Baumgarten, ktorý je križovatkou 
viacerých prepravných sietí a je aj predpokladaným konečným bodom plánovaného 
plynovodu Nabucco. 

Pri rozhodovaní o zabezpečení dodávok plynu z iných zdrojov alebo novými 
dopravnými cestami, bude významným faktorom cena zemného plynu, t.j. ekonomická 
výhodnosť dodávok plynu z diverzifikovaného zdroja. Pre Slovenskú republiku sa v rámci 
možností diverzifikácie zdrojov a dopravných ciest ako najperspektívnejšie javia projekty 
plynovodu Nabucco a terminálu LNG Adria. V prípade, že by sa uvedené dva projekty 
nerealizovali, ponúka sa ako možnosť diverzifikácie dopravnej trasy uvažované 
predĺženie plynovodu Blue Stream do Maďarska. 
 

Do roku 2013 je predpoklad spotreby plynu maximálne na dnešnej úrovni. Do roku 
2030 by mala spotreba mierne rásť, nie však výrazne. Podiel zemného plynu na 
primárnych energetických zdrojoch by do roku 2013, resp. 2030 mal mierne klesnúť, 
avšak stále by mal byť nad priemerom EÚ.  

 

Tab. č. 3.5. : Predpoklad spotreby zemného plynu v SR s cieľovým rokom 2008 
s výhľadom do roku 2030 

 2008 2010 2020 2030 

Celková spotreba [mld. m3] 6,3 6,6 7,1 7,4 
 Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 
Očakávané úsporné opatrenia domácností a firiem sú určitým predpokladom 

poklesu spotreby z titulu zvýšenia energetickej efektívnosti. 
 
 

3.2.4 URÁN 
 

Vysoké zastúpenie jadrovej energetiky v energetickom mixe Slovenskej republiky je 
potrebné perspektívne riešiť zabezpečením dostatočných zdrojov palivových článkov, 
ktoré v Európe ponúka iba Rusko a Francúzsko. Je reálne, že výhľadovo budú producenti 
týchto palivových článkov s ohľadom na stav surovinových zdrojov požadovať od 
odberateľov ako určitú formu platby protihodnotu vo forme zabezpečenia surového uránu.  
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Legislatívna a ekonomická podpora efektívneho a racionálneho využitia domácich 
zásob uránových rúd má v štátoch, ktoré nimi disponujú, potenciál perspektívne znížiť 
značnú závislosť od dodávok energetických zdrojov, ktorých ceny na svetovom trhu 
v posledných rokoch dynamicky rastú.  

Je účelné podporovať prechod na zdokonalené palivo s lepším využitím jadrového 
materiálu v jadrovom palive, čo sa prejaví znížením jeho spotreby na vyrobenú jednotku 
elektriny. V súvislosti s odstavením Jadrovej elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach 
(JE V1) dôjde k poklesu  dodávok jadrového paliva a to až do doby uvedenia do 
prevádzky nových blokov jadrových elektrární.  

V súvislosti s využitím jadrového paliva na výrobu elektriny je kľúčovou otázkou 
vyriešenie uloženia vyhoreného jadrového paliva, ako aj otázka likvidácie odstavených 
jadrovoenergetických zariadení. 
 
 

3.2.5 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zvyšuje bezpečnosť a 
diverzifikáciu dodávok energie, a teda znižuje závislosť ekonomiky na nestabilných 
cenách ropy a zemného plynu. Využívanie OZE je založené na vyspelých a ekologických 
technológiách, výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín.  

Súčasný podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie je nízky a využitie 
obnoviteľných zdrojov s výnimkou vodnej energie, je zanedbateľné. 

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je energia, ktorú je možné premeniť 
na iné formy energie za jeden rok a jej veľkosť je daná prírodnými podmienkami. 
Najsľubnejší potenciál využitia má biomasa a slnečná energia. Tá časť potenciálu, ktorá 
sa dá využiť po zavedení dostupnej technológie, sa nazýva technický potenciál. 
 

Obr. 3.4. :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj : MH SR 
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3.2.5.1 Biomasa 
 

Biomasa má najväčší technický potenciál (160 PJ), ktorý predstavuje 20 % z hrubej 
domácej spotreby energie SR (celková spotreba energie). Biomasa má veľkú perspektívu 
pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch vo forme 
drevných štiepok a slamy a v domácnostiach vo forme peliet a brikiet. Pomerne rýchlym 
riešením zvýšeného využívania biomasy je spoluspaľovanie s fosílnym palivom v 
tepelných elektrárňach a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla (teplárne). V prípade 
väčších zariadení je najdôležitejším faktorom optimalizácia logistických nákladov. 
Biomasa je zdrojom na výrobu biopalív. V súčasnosti sú dostupné biopalivá 1. generácie, 
ktoré budú dominovať pri napĺňaní cieľa 5,75 % obsahu v motorových palivách v roku 
2010. Je predpoklad, že do 10 rokov budú rozvinuté technológie na výrobu 2. generácie 
biopalív, ktoré nahradia významnú časť fosílnych palív využívaných pre dopravu.  
Ďalšou možnosťou využitia biomasy je výroba bioplynu. Bioplyn vyrobený z 
poľnohospodárskej biomasy, exkrementov hospodárskych zvierat, biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov a priemyselného organického odpadu (napr. 
parkové a záhradné bioodpady, kaly z čistiarne odpadových vôd, potravinárske odpady z 
konzervárenských, mliekarenských, jatočných prevádzok a pod.) je možné využívať na 
výrobu elektriny a tepla. 
 

Obr. 3.5. : Technický potenciál biomasy a jej využívanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zdroj : MH SR 
 
Nové technológie na energetickú premenu biomasy vytvárajú pre poľnohospodárstvo 
možnosti využiť neobrábané alebo ladom ležiace pôdy na pestovanie vysokovýnosných 
šľachtených zavedených alebo introdukovaných plodín. Tieto nové technológie 
predstavujú potenciál účelovo pestovanej biomasy, ktorý bol odhadnutý na 32 PJ. 
 

3.2.5.2 Slnečná energia 
 

Finančné a technologické možnosti umožňujú využívať slnečnú energiu 
v najbližších rokoch najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. V horizonte 10 rokov 
však budú dosiahnuté významné pokroky pri výrobe chladu pomocou solárneho 
chladenia a výrobe elektriny a technický potenciál slnečnej energie sa novými 
technológiami niekoľkokrát zvýši.  
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Vzhľadom k technologickej zrelosti termických slnečných kolektorov je využívanie 
slnečnej energie na ohrev úžitkovej vody nedostatočné a predstavuje len 0,2 % 
z technického potenciálu slnečnej energie. Slnečné kolektory môžu pri príprave teplej 
úžitkovej vody počas 8 mesiacov v roku nahradiť fosílne palivá, resp. spotrebu elektriny. 
Významný nárast využívania slnečnej energie je možné dosiahnuť podporou domácností. 

 
Cena vyrobenej elektriny vo fotovoltaických článkoch je v súčasnosti minimálne 

dvakrát vyššia ako pri ostatných OZE, ale existuje potenciál výrazného poklesu cien 
článkov do roku 2015. V prípade výroby elektriny skúsenosti viacerých krajín ukazujú, že 
fotovoltaika sa stala štandardnou technológiou s nesmiernou perspektívou ďalšieho 
rastu. Fotovoltaika teda aj na Slovensku bude predstavovať najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcu technológiu a je možné očakávať ešte pred rokom 2020 významný nárast jej 
inštalácií. 

Po roku 2015 bude solárne chladenie konkurencieschopnou technológiou, ktorá 
razantne zníži spotrebu elektriny na klimatizáciu. Prioritou štátu v tejto oblasti musí byť 
podpora výskumu a vývoja, ktorého výsledky umožnia pokles cien zariadení na solárne 
chladenie. 
 
 

3.2.5.3 Vodná energia 
 

Vodná energia je najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie na výrobu elektriny 
v Slovenskej republike. Technický potenciál na výrobu elektriny na báze vodnej energie 
predstavuje 6 600 GWh (24 PJ) a je využitý na viac ako 55%. Toto využitie je najmä 
vďaka výstavbe prietočných veľkých vodných elektrární1, ktorých sumárny inštalovaný 
výkon je 1531 MW. Potenciál vhodný pre malé vodné elektrárne je však využitý len na 
25%. Vzhľadom na vhodnosť zapojenia všetkých vodných elektrární do elektrizačnej 
sústavy vyplýva potreba preferovať ich výstavbu s cieľom maximálneho využitia 
technického potenciálu. V prípade veľkých vodných elektrární je vhodné zvážiť účasť 
štátu pri ich výstavbe, alebo zaviazať investora odovzdať túto elektráreň po určitom čase 
štátu. 

 

3.2.5.4 Geotermálna energia 
 

Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam významný potenciál 
geotermálnej energie, ktorý je na základe doterajších výskumov a prieskumov 
ohodnotený na 5538 MWt. Súčasný stav v oblasti využívania geotermálnej energie je 
nedostatočný vzhľadom na potenciál, ktorý obsahuje tento obnoviteľný zdroj.  
Zdroje geotermálnej energie sú zastúpené predovšetkým geotermálnymi vodami, ktoré sú 
viazané na hydrogeologické kolektory nachádzajúce sa v hĺbkach 200 – 5000 m.  
 

V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku využíva na cca 36 lokalitách 
s tepelne využiteľným výkonom 131 MWt. Je možné ju využívať aj na výrobu elektriny, 
ako to ponúka projekt v Košickej kotline, ktorý zatiaľ nebol realizovaný z dôvodu 
extrémne vysokých nákladov na geologický prieskum a ťažbu. 
 
 

                                                      
1 Vodné elektrárne sa rozdeľujú na veľké vodné elektrárne (inštalovaný výkon nad 10 MW) a malé vodné 

elektrárne (menej 10 MW).  Veľké vodné elektrárne sa rozdeľujú na prietočné vodné elektrárne (využívajú 
hydroenergetický potenciál) a prečerpávacie vodné elektrárne (akumulácia energie). Sumárny výkon 4 
prečerpávacích vodných elektrární je 916 MW. 
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3.2.5.5 Veterná energia 
 

Na území Slovenska existuje potenciál rozvoja veternej energie. Využitie potenciálu 
veternej energie je v súčasnosti veľmi nízke (na úrovni 5 MW). Tento sektor má k 
dispozícii dostatok projektov,  investičných prostriedkov zo súkromných zdrojov a 
podporu na úrovni samosprávy. Vhodnými miestami na využitie veternej energie sú tie 
oblasti mimo chránených území, kde priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje vo výške 
100 m minimálne 5,8 m/s. V súvislosti s výrazným rozvojom technológií na využívanie 
energie z vetra možno v nasledujúcich rokoch očakávať trend ďalšieho znižovania 
jednotkových nákladov na výrobu elektriny z vetra. 
 
 
Súčasné využívanie OZE a ich vplyv na energetickú bezpečnosť 
 

Využívanie OZE v posledných piatich rokoch v pomere k spotrebe energie 
narastalo. Podiel OZE na hrubej domácej spotrebe energie dosiahol v roku 2005 hodnotu 
4,3 %. Doterajší rast bol však z pohľadu existujúceho potenciálu a národných záväzkov 
nedostatočný a je potrebné podporiť rozvoj OZE ďalšími opatreniami, najmä 
v legislatívnej oblasti a informovanosti verejnosti. 
Využívanie OZE na výrobu tepla zásluhou biomasy zaznamenáva stabilný nárast. Je to 
spôsobené postupnou zmenou palivovej základne väčších zdrojov ako aj zvýšeným 
využívaním kotlov na biomasu v domácnostiach z dôvodu rastúcich cien zemného plynu. 
Primárna produkcia elektriny z OZE v ročnom porovnaní sa však veľmi mení, pretože je 
závislá od výroby vo veľkých vodných elektrárňach. 
Vzhľadom na to, že Slovensko v súčasnosti pokrýva takmer 100% spotreby dovozom 
troch fosílnych zdrojov (ropa, zemný plyn a urán), je podiel OZE na celkovej spotrebe 
energie veľmi nízky. Zabezpečenie bezpečných dodávok energie v nasledujúcich 
desaťročiach si vyžaduje postupné zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie. Pri 
ich vyššom podiele cenové skoky fosílnych palív majú menší dopad na rast ekonomiky. 
 

Tab. č. 3.6. : Využívanie OZE a podiel na hrubej domácej spotrebe energie  

 
2002 2003 2004 2005 

[PJ] [GWh[ [PJ] [GWh] [PJ] [GWh] [PJ] [GWh]

Hrubá spotreba OZE 10,9  12,7  16,1  17,4  
Primárna produkcia elektriny z 
vodnej a veternej energie 19,0 5 268 12,5 3 481 14,8 4 106 16,7 4645 

Spolu 29, 9  25,2  30, 9  34,1  
Podiel OZE na hrubej 
domácej spotrebe en.* 3,8%  3,2%  3,9%  4,3%  

*Hrubá domáca spotreba energie je ekvivalentom primárnych energetických zdrojov, resp. celková spotreba 
energie, ktoré sa používali v štatistike energetiky do roku 2002 
Zdroj : MH SR 
 
 

V apríli 2007 bola schválená Stratégia vyššieho využitia OZE v SR, ktorá 
stanovuje ciele pre výrobu elektriny a tepla do roku 2015. Na základe týchto cieľov je 
možné stanoviť záväzný cieľ pre SR na rok 2020, ktorý vyplynul z jarného rokovania 
Európskej rady v roku 2007.  
OZE je možné využiť na výrobu tepla a chladu, elektriny a biopalív. Východiská sú 
analyzované pre jednotlivé oblasti výroby a na ich základe sú stanovené ciele využívania. 
Najväčšiu perspektívu do roku 2020 majú OZE pre výrobu tepla a chladu. 
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A. Výroba tepla a chladu 
 

Pri lokálnom vykurovaní (rodinné domy) je dominantným palivom zemný plyn a 
v prípade centrálneho zásobovania teplom tvorí zemný plyn cca 40% zo všetkých palív. 
Spotreba zemného plynu na krytie potrieb tepla pre domácnosti je tak 120 PJ (3,5 mld. 
m3). Biomasa spolu so solárnym systémom za predpokladu energetických úspor má 
potenciál znížiť spotrebu zemného plynu o 2 mld. m3. 
 
Využívanie biomasy 
Do roku 2020 vychádza jej využívanie z nasledujúcich predpokladov: 

• zníženie spotreby zemného plynu pri vykurovaní zo 120 PJ (3,5 mld. m3) na 50 PJ 
(1,5 mld. m3 )  

• zvýšenie výroby tepla z biomasy z 5 PJ na 50 PJ 
• predpokladaná úspora 30 % tepla v roku 2020 v porovnaní s rokom 2006 (2,5 % 

úspora tepla za 13 rokov). 
 
Využívanie slnečnej energie 
Už v súčasnosti pre mnohé domácnosti sú investície do solárnych systémov návratnou 
investíciou a sú vhodným doplnkom k biomase. Solárne chladenie (výroba chladu) má 
významný potenciál a povedie k úsporám elektriny.  
Do roku 2020 je možné dosiahnuť: 

• 50 násobné zvýšenie výroby tepla (zo súčasných 0,1 PJ na 5 PJ) 
• výroba chladu na úrovni 3 PJ 

 
Využívanie nízkopotenciálového tepla 
Využívanie prostredníctvom tepelných čerpadiel vychádza z nasledujúcich predpokladov: 

• podpora postupného prechodu od priameho vykurovania elektrickou energiou 
k tepelným čerpadlám zníži spotrebu energie na výrobu tepla 

• najväčší potenciál je pri novostavbách a rekonštrukciách stavieb 
 
Využívanie geotermálnej energie 

• vzhľadom na vysoké vstupné náklady je vhodná najmä pre vykurovanie väčších 
obytných celkov. 

Tab. č. 3.7. : Odhadované využitie OZE pre výrobu tepla a chladu 

 
Zdroj 

2010
[PJ] 

2015
[PJ] 

2020 
[PJ] 

2030 
[PJ] 

Biomasa (vrátane bioplynu) 27 41 50 80 

Slnečná energia (vrátane prípravy chladu) 0,2 1 8 26 

Geotermálna energia (vrátane tepelných čerpadiel) 0,3 1 4 14 

Spolu OZE 27,5 43 62 120 
Zdroj: MH SR 

  
 
B. Výroba elektriny 
 

Podľa Smernice 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej 
z obnoviteľných zdrojov energie sú všetky členské krajiny povinné zvyšovať svoj podiel 
výroby elektriny z OZE, tak aby dosiahli v roku 2010 svoj indikatívny cieľ. Pre SR je 
indikatívny cieľ stanovený na 31%, avšak reálne je možné dosiahnuť 19%. Pre 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prijať legislatívne zmeny v prospech zvýšenia stability 
podnikateľského prostredia.  
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V súlade so Stratégiou vyššieho využitia OZE v SR sú do roku 2010 investičné náklady 
pre výstavbu nových zdrojov na úrovni 11 mld. Sk a inštalovaný výkon 244 MW.  

Tab. č. 3.8. : Odhad inštalovaného výkonu a nárast výroby elektriny z OZE do roku 
2010 

 Nárast výroby 
[GWh] 

Inštalovaný 
výkon [MW] 

Investičné náklady 
[mil. Sk] 

Malé vodné elektrárne 100 20 1 800 
Biomasa - nové zdroje 120 20 600 
Biomasa – spoluspaľovanie 356 70 1 400 
Veterné elektrárne 80 40 1 600 
Bioplyn 240 30 4 200 
Fotovoltaika 10 6 1 000 
Geotermálna energia 30 4 400 

Spolu 940 190 11 000 
         Zdroj : MH SR  
 
V nasledujúcej tabuľke je uvedená výroba elektriny z OZE bez veľkých VE do roku 2030.  

Tab. č. 3.9. : Odhad výroby elektriny z OZE bez veľkých VE do roku 2030 

 2005 2010 2015 2020 2030 
Výroba elektriny z OZE  (TWh) 0,3 1,2 2,3 3,1 4,4 
Podiel na spotrebe elektriny (%) 1 4 7 9 11 

    Zdroj : MH SR  
 
 
C. Výroba biopalív 
 

Smernica 2003/30/ES o podpore používania biopalív, alebo iných obnoviteľných 
palív v doprave stanovuje pre všetky členské krajiny cieľ využívania biopalív na celkovej 
energetickej spotrebe motorových palív pre rok 2010 na hodnotu 5,75%. Na základe 
jarného summitu 2007 pre rok 2020  je táto hodnota zvýšená ako záväzný minimálny cieľ 
10%,  ktorý sa má dosiahnuť nákladovo efektívnym spôsobom. 
 
Podiel biopalív vo výške 10 % v roku 2020 sa dá dosiahnuť len s  využívaním biopalív 
druhej generácie. Pri stanovovaní cieľov je potrebné brať do úvahy: 

• biopalivá sa dajú vyrábať z mnohých surovín; je žiaduce uviesť na trh biopalivá 
druhej generácie tak, aby sa dala používať ešte väčšia paleta východiskových 
produktov 

• ak sa pestovanie surovín pre biopalivá realizuje na pôde, ktorá je vhodná pre 
tento účel, ekologický vplyv (s výnimkou skleníkových plynov) je pozitívny 

• ak zvýšené používanie biopalív povedie k tomu, že sa suroviny budú pestovať na 
pôde, ktorá je pre tento účel nevhodná, môže to spôsobiť závažné ekologické 
škody; preto by nemala by existovať žiadna nevyhnutnosť využívať takúto pôdu na 
dosiahnutie určeného podielu biopalív 

Tab. č. 3.10. : Minimálna spotreba biopalív v 2010 a 2020 na základe spotreby r. 2006 

 2006 2010 2020 

Ciele pre biopalivá 2% 5,75% 10% 
Potrebné množstvo biopalív* 
(pri spotrebe motorových palív r. 2006) 38 ktoe 110 ktoe 190 ktoe 

    *spotreba motorových palív (motorovej nafty a benzínu) 2006 = 1 896 ktoe 
     Zdroj: MH SR 
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Obr. 3.6. : Odhadovaná spotreba biopalív v rokoch 2010 a 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *v roku 2007 predpoklad splnenia cieľa 2% primiešavania biopalív 
  Zdroj: MH SR 

 
Na základe možností výroby biopalív sú navrhované národné ciele pre podiel biopalív 
v rokoch  2010 až 2020.  

Tab. č. 3.11. : Podiel biopalív v rokoch 2010 až 2020 

 
 
 

         Zdroj: MH SR 
 
Na dosiahnutie cieľov je potrebné zabezpečiť, aby politika biopalív pracovala vysoko 
efektívne. To znamená: 

• premietnuť ciele do legislatívneho rámca 
• informovať výrobcov vozidiel o palivách, pre ktoré by vozidlá mali byť konštruované 
• stimulovať výrobu biopalív spôsobmi, ktoré prispievajú najviac k cieľom smernice, 

ktorými sú úspory skleníkových plynov a ekologicky priateľské zabezpečenie 
dodávok. 

 
 

 
Scenáre využívania OZE pre roky 2020 a 2030 
 

Na základe predchádzajúcich čiastkových cieľov pre teplo a elektrinu 
a zohľadnením záväzných cieľov pre biopalivá je možné do rokov 2020 a 2030 pri 
konzervatívnom  prístupe dosiahnuť nasledujúce hodnoty využívania OZE. V roku 2020 
je podiel OZE na celkovej spotrebe energie 12%.  
 

Najvýznamnejším OZE v nasledujúcich rokoch bude biomasa. Vzhľadom na jej 
technický potenciál predpokladáme významné zvýšenie využívania biomasy (najmä na 
výrobu tepla) zo súčasného stavu 16 PJ na 66 PJ v roku 2020. 
 
 
 
 

 2010 2015 2020 
Biopalivá  (%) 5,75 7,0 10,0 
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Obr. 3.7. : Využívanie OZE do roku 2030 pri konzervatívnom prístupe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zdroj : MH SR 
 
 

3.2.6 TEPLO 
 

Výroba, dodávka a spotreba tepla tvoria významnú časť slovenskej energetiky. 
Konečná energetická spotreba tepla členená podľa jednotlivých sektorov národného 
hospodárstva je uvedená v tabuľke.  

Tab. č. 3.12. : Konečná spotreba tepla [TJ] podľa jednotlivých sektorov 

 2001 2002 2003 2004 
Priemysel 863 1 056 6 494 4 150
Doprava 0 0 0 0
Domácnosti 36 323 32 761 28 593 26 131
Pôdohospodárstvo 302 312 323 203
Obchod a služby 6 815 8 675 7 588 11 599
Konečná spotreba tepla spolu 44 303 42 804 42 998 42 083

        Zdroj: Štatistický úrad SR 

Údaje sumarizujú konečnú spotrebu tepla, evidovanú ako štatistickú veličinu „teplo“. 
Výroba tepla, či už na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na technologické 
účely je však podstatne vyššia a v štatistike je evidovaná pod spotrebou palív. Analýzou 
výroby využiteľného tepla podľa jednotlivých zdrojov výroby tepla je možné konštatovať, 
že ročná výroba využiteľného tepla je cca 200 PJ.  

Tab. č. 3.13. : Výroba využiteľného tepla [TJ] podľa typu zdrojov výroby tepla 

 2001 2002 2003 2004 
Centrálne zásobovanie teplom - teplárne 67 752 60 504 64 168 62 535
Centrálne zásobovanie teplom – výhrevne, 
centrálne kotolne 45 197 42 912 46 494 53 472

Individuálne zásobovanie teplom - lokálne kotolne 102 913 106 586 81 677 82 092
Výroba tepla spolu 215 862 210 002 192 339 198 099
Zdroj: Štatistický úrad SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra 
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Centrálne zásobovanie teplom 
 

Zásobovanie teplom nie je sieťovým odvetvím v pravom slova zmysle. Rozvody 
tepla (tepelné siete) predstavujú významnú súčasť systému zásobovania teplom v danej 
lokalite.  

Obr. 3.8. : Výroba tepla z centrálnych a individuálnych zdrojov tepla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Štatistický úrad SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra 
 
 
Využitie primárnych energetických zdrojov v tepelnej energetike 
 

Vývoj spotreby PEZ pri lokálnom (decentrálnom) zásobovaní teplom je uvedený na 
obrázku. Pri porovnávaní podielu jednotlivých PEZ významným podielom prevažuje 
zemný plyn (viac ako 80%), čím je táto oblasť podstatne ovplyvnená bezpečnosťou 
zásobovania zemným plynom. Podiel uhlia je vzhľadom na vyššiu environmentálnu záťaž 
relatívne nízky a podiel iných PEZ (napr. obnoviteľné zdroje energie) je takmer 
zanedbateľný.  
 

Obr. 3.9. :  Vývoj spotreby PEZ pri lokálnom zásobovaní teplom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
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Obr. 3.10. : Podiel jednotlivých PEZ pri lokálnom zásobovaní teplom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
 

Napriek súčasnému nepriaznivému stavu v systémoch CZT má centrálne 
zásobovanie teplom mnoho výhod. Najdôležitejšou z nich možnosť environmentálne 
prijateľne spaľovať menej hodnotné palivá. Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti 
zásobovania teplom formou diverzifikácie PEZ sú systémy CZT výhodnejšie ako lokálne 
zásobovanie teplom. Pri rôznorodosti odberateľov tepla zo systémov CZT je možné 
efektívne využívať kombinovanú výrobu elektriny a tepla. 

 
 
Rozvoj tepelnej energetiky 
 

Rozvoj tepelnej energetiky v SR je úzko spätý s realizáciou energeticky efektívnych 
opatrení v bytovo-komunálnej sfére a čiastočne aj v priemysle. Ak sa zrealizujú úsporné 
opatrenia, je možné predpokladať, že do roku 2030 nenastane  nárast spotreby tepla. Reálny 
je predpoklad, že spotreba tepla v porovnaní s rokom 2005 klesne o 15 % až 25 %. 
V horizonte roku 2020 však bude potrebné prehodnotiť spotrebu tepla a najmä zhodnotiť 
spotrebu chladu. 
 
Rozvoj tepelnej energetiky a najmä zvyšovanie bezpečnosti zásobovania teplom budú 
ovplyvnené dvomi základnými faktormi: 

• zvyšovaním energetickej efektívnosti 
• zvyšovaním diverzifikácie primárnych energetických zdrojov 

 
 
Zvyšovanie energetickej efektívnosti 
 

V oblasti rozvoja tepelnej energetiky je potrebné sústrediť pozornosť na zvyšovanie 
energetickej efektívnosti pri výrobe a rozvode tepla. V porovnaní s úsporami na strane 
spotreby je potenciál úspor na strane výroby a rozvodu tepla podstatne nižší. Jednou 
z možností je aj využívanie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. 
 
Zvyšovanie diverzifikácie primárnych energetických zdrojov 
 

Súčasná diverzifikácia PEZ je prijateľná len v prípade kombinovanej výroby 
elektriny a tepla v systémoch CZT. Aj tu je však možné zlepšiť bilanciu v prospech 
nízkoemisných technológií (využívanie tepla z jadrových elektrární) a disponibilných 
obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a bioplynu. 
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V oblasti lokálneho zásobovania teplom je potrebné zabezpečiť vyššie využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie v lokálnych zdrojoch tepla, resp. vytvárať mikrosiete na 
zásobovanie teplom zo zdrojov CZT. 
 

3.2.7 ELEKTRINA 
 

Zásobovanie Slovenska elektrinou je vzhľadom na optimálnu štruktúru výrobnej 
základne a dobre vybudovanú rozvodnú sústavu spoľahlivé, s minimálnym výskytom 
výpadkov, ktoré by ohrozili bezpečnosť zásobovania elektrinou. Po dobudovaní dvoch 
blokov v JE Mochovce v rokoch 1998 a 2000 sa Slovensko stalo sebestačné 
v zásobovaní elektrinou a do roku 2006 bolo exportérom tejto strategickej komodity. 
Rozhodnutie o odstavení JE V1, z toho 1. blok bol k 31.12.2006 už odstavený a 2. blok 
sa plánuje odstaviť k 31.12.2008, bude mať  zásadný vplyv na  zásobovanie elektrinou 
Slovenska. Do vybudovania nových zdrojov, najmä 3. a 4. bloku v JE Mochovce, bude 
Slovensko závislé od dovozu elektriny. 

Celková spotreba Slovenska v roku 2007 bola 29 632 GWh. V porovnaní s celkovou 
spotrebou v predchádzajúcom roku 29 624 GWh zaznamenala len minimálny nárast. 
Ročné maximálne zaťaženie dosiahlo hodnotu 4 418 MW. Inštalovaný výkon Slovenska 
v roku 2007 bol 7 508 MW. Výkonová štruktúra výrobnej základne bola rovnomerne 
rozdelená medzi jadrové, tepelné a vodné elektrárne. Celková výroba elektriny na 
Slovensku dosiahla hodnotu 27 907 GWh, z toho 54,9 % sa na výrobe podieľali jadrové 
elektrárne, 28,9 % tepelné a 16,2 % bolo vyrobených vo vodných elektrárňach. Celkové 
exportné saldo zahraničných výmen bolo v roku 2007 vo výške 1 725 GWh. 

Na budúci rozvoj elektrizačnej sústavy a bezpečnosť zásobovania elektrinou budú 
vplývať najmä požiadavky na dodávky elektriny, dostupnosť palív a ich cenový vývoj, 
predpokladaný vývoj cien na trhu s elektrinou, vyraďovanie výrobných a rozvodných 
zariadení z prevádzky, vývoj nových technológií, ich technicko - ekonomické parametre, 
vplyv vývoja v okolitých krajinách  a pod. 

Podiel konečnej spotreby elektriny na celkovej konečnej spotrebe energií Slovenska 
je relatívne nízky a v roku 2005 predstavoval  20,7 %.  Do roku 2030 sa predpokladá jeho 
nárast na  22,8 %. Priemerný ročný rast spotreby elektriny sa očakáva v rozmedzí 0,8 až 
2,3 % v období do roku 2030. V referenčnom scenári s priemerným ročným rastom 1,6 % 
to  v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast  o 13,5 TWh, čo predstavuje takmer 
46 % nárast oproti súčasnej spotrebe elektriny. 

Obr. 3.11. : Prognóza vývoja spotreby elektriny na Slovensku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: SEPS, a. s. 
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Vo všetkých scenároch rozvoja sa predpokladá rast ekonomiky so znižujúcou sa 
energetickou náročnosťou, čo je v súlade s prioritami energetickej politiky SR a EÚ. 
V scenároch rozvoja hospodárstva sú už založené predpoklady na prirodzené úspory 
energie, ktoré vyplývajú z konkurenčného trhového prostredia. Napr. v rokoch 2000 až 
2006 pri minimálnom priemernom raste spotreby elektriny 0,8 %  bol priemerný rast HDP  
5,2 %. V roku 2006  bol zaznamenaný zvýšený až 3,7 % nárast spotreby elektriny 
v porovnaní s rokom 2005 pri  8,3 % raste HDP. Z uvedeného je zrejmé, že ďalšie úspory  
v spotrebe elektriny bude možné dosiahnuť iba riadenými projektmi úspor, ako napr. 
DSM (Demand Side Managment - riadenie na strane spotreby), resp. na strane výroby, 
ktoré však budú vyžadovať vytvoriť programy súvisiace s financovaním takýchto 
projektov. Projekty vedúce k úsporám elektriny sú jednou z ciest, ktoré znižujú závislosť 
od dovozu primárnych zdrojov energie, nezaťažujú životné prostredie a prispievajú 
k zvyšovaniu bezpečnosti zásobovania Slovenska energiami. 

Obr. 3.12. : Vývoj tvorby HDP, konečnej spotreby elektriny a energetickej náročnosti  
(rok 2006=1.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: SEPS, a. s. 
 
 
Vyraďovanie výrobných kapacít z bilancie ES SR 
 

Z bilancie Slovenska bolo koncom roku 2006 vyradených z prevádzky 880 MW 
inštalovaného výkonu (1. blok EBO V1 a  štyri bloky v EVO). Do konca roka 2010 sa 
predpokladá vyradiť z prevádzky  ďalších 490 MW. Celkový úbytok kapacity za obdobie 
2006 až 2010 bude  1370 MW. Trend vyraďovania  výrobných kapacít bude z dôvodov 
životnosti výrobných zariadení pokračovať aj v ďalšom období.  

Tab. č. 3.14. : Vyraďovanie inštalovaných výrobných kapacít z bilancie ES SR 

  2010 2015 2020 2025 2030 
Jadrové elektrárne MW 880 880 880 1 760 1 760 
Tepelné elektrárne MW 490 1 177 1 607 1 875 2 095 
Celkom MW 1 370 2 057 2 487 3 635 3 855 
Zdroj: SEPS, a. s. 
 

Do roku 2015 bude vyradených z prevádzky 2057 MW a výhľadovo  do roku 2030 
bude vyradených z prevádzky celkom 3855 MW. Uvedený úbytok výkonu predstavuje  vo 
výrobe elektriny stratu  o takmer 56 % v porovnaní s rokom 2006.   
Z hľadiska dlhodobého výhľadu do roku 2030, vo väzbe na očakávaný rast spotreby 
elektriny a  odstavovania existujúcich výrobných kapacít, bude potrebné zabezpečiť pre 
SR  do roku 2030 okolo 6600 MW  nových výkonov pre pokrytie očakávaného deficitu vo 
výrobe vo výške cca 29 TWh, do roku 2050 okolo 9500 MW inštalovaných výkonov a vo 
výrobe cca 46 TWh.  
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Obr. 3.13. : Požiadavky na pokrytie deficitu vo výrobe v ES SR 
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Podľa prognózovaného vývoja spotreby a výroby elektriny, po sprevádzkovaní 
3. a 4. bloku JE Mochovce a dokončení rozostavaných investícií a plánovanej výstavbe 
obnoviteľných zdrojov, dôjde k časovému horizontu roku 2013 ku krátkodobému 
vyrovnaniu bilancie. Z prejaveného záujmu potenciálnych investorov prichádzajú 
v nasledujúcom období do úvahy dve základné riešenia pri zabezpečovaní nových 
výkonov. Jedným je obnova vyradených kapacít hlavne v Elektrárňach Vojany (440 MW), 
druhým výstavba nových zdrojov. O výstavbu nových elektrární bol prejavený záujem v 
lokalitách Malženice - paroplyn 417 MW, Trebišov - fluidné bloky 3x240 MW a  paroplyn 
165 MW,  Žilina - paroplyn 495 MW, Bratislava - paroplyn 800 MW. Do roku 2013 sa 
nedá reálne počítať, že vzniknutý nedostatok výroby elektriny po odstavení oboch blokov  
JE V1  a ďalšieho výkonu v tepelných elektrárňach,  bude okrem dokončenia Mochoviec 
nahradený výrobou z nových tepelných a obnoviteľných zdrojov. Najväčší nedostatok 
elektriny sa očakáva v rokoch 2009 až 2012 a môže pri pásmovom dovoze predstavovať 
cca 600 až 700 MW. 

Obr. 3.14. : Prognóza bilancie v súčasnosti reálne dosažiteľnej výroby a spotreby 
elektriny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energetická politika Trnavského samosprávneho kraja 

 

 34

Prognózovaná bilancia spotreby a v súčasnosti reálne dosažiteľnej výroby 
(obr. 3.14) už zahrňuje rast spotreby elektriny, vyraďovanie zdrojov, prírastky výroby 
z rozostavaných zdrojov, koncepciu rozvoja obnoviteľných zdrojov a kogenerácie. 
V súčasnosti je na výstavbu klasických tepelných elektrární vydaných viacero osvedčení 
(ČES Trebišov, PPC Žilina, PPC Malženice, ...) o súlade investičného zámeru 
s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ale ich realizácia je neurčitá. 
 

Do roku 2030 bude pre vyrovnanú bilanciu potrebné zabezpečiť výstavbu cca 
6 600 MW inštalovaných výkonov z nových zdrojov s výrobou 28,9 TWh. Odporúčaný 
program výstavby zdrojov do roku 2030 pri vyrovnanej výrobe a spotrebe elektriny je 
nasledovný: 

Tab. č. 3.15. : Odporúčaný program výstavby zdrojov do roku 2030 

Popis Návrh realizácie na vyrovnanú výrobu 
 spotrebu a elektriny 

Výkon  
MW 

Pripojenie na 
sieť rok 

Rozostavané 

Levice PPC 80 2007 
Zvyšovanie výkonu JE V2 a EMO 12 164 do 2010 
Dokončenie EMO 3. blok 440 2012 
4. blok 440 2013 

Obnoviteľné 
zdroje 

Biomasa + odpady 210 

do 2030 

Bioplyn 270 
Malé vodné elektrárne 100 
Veľké vodné elektrárne 250 
Veterné elektrárne 450 
Geotermálne elektrárne 100 
Slnečné elektrárne 720 

Vynútená výroba Obnova tepelných elektrární a kogenerácia 362 do 2030 

Návrh nových 
elektrární 

Nové resp. obnovené vyradené bloky TE 862 2015 až 2023 
Nové PPC 400 2015 až 2020 

Nová jadrová elektráreň 600 2024 
600 2025 

Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ 600 Okolo 2020 
Spolu 6 648  

Zdroj: SEPS, a. s. 
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4. Energetická bilancia zdrojov a potrieb TTSK 
 

4.1 Zásobovanie Trnavského samosprávneho kraja elektrickou energiou 
 

Z hľadiska výroby elektriny má Trnavský samosprávny kraj dominantné postavenie 
v Slovenskej republike. Na území kraja sa nachádza takmer 30% z celkového 
inštalovaného výkonu, ktorý zabezpečuje až 40 % výroby elektriny na Slovensku. Veľkým 
prínosom kraja je, že dominuje výroba z bezuhlíkových technológií (jadro, voda). Už pred 
50-timi rokmi tu bola postavená prvá jadrová elektráreň na území bývalého 
Československa, ktorá v súčasnosti predstavuje najväčšiu elektráreň (1320 MW) na 
Slovensku. V kraji sa nachádza i najväčšia vodná elektráreň Gabčíkovo (720 MW).  
 

4.1.1 Zdroje elektrickej energie na území TTSK 
 

Slovenské elektrárne, a. s. ako dominantný výrobca elektriny na Slovensku 
prevádzkuje v súčasnosti na území Trnavského samosprávneho kraja nasledovné zdroje: 
 

Tab. č. 4.1. : Inštalovaný a čistý výkon jadrových zdrojov v TTSK 

Zdroj Typ 
reaktora 

Rok uvedenia do 
prevádzky 

Inštalovaný 
výkon (MW) 

Čistý výkon 
(MW) 

Bohunice V2 - 3 VVER 213 1984 440 408 
Bohunice V2 - 4 VVER 213 1985 440 408 
Bohunice V1 - 2 VVER 213 1980 440 405 

pozn. zdroj Bohunice V1-2 je majetkom spoločnosti JAVYS, a.s. 
 
Jadrová elektráreň Bohunice (V2) 
 

Jadrovú elektráreň V2 tvoria dva bloky VVER 440 s celkovým inštalovaným 
výkonom 880 MW. V súčasnosti sa zabezpečuje modernizácia blokov (zvyšovanie 
prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti, zvýšenie energetickej účinnosti, vytvorenie 
podmienok pre predĺženie projektovanej životnosti minimálne na 40  rokov, zvýšenie 
výkonu blokov). 
Predĺženie životnosti sa predpokladá do roku 2025 a  zvýšenie celkového inštalovaného 
výkonu približne o 90 MW do roku 2010. Jadrová elektráreň V2 sa už 20 rokov 
prevádzkuje ako zdroj s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. 
 
Jadrová elektráreň Bohunice (V1) 

 
Jadrová elektráreň V1 bola vyčlenená z privatizácie SE, a.s. a tým aj z majetku SE, 

a.s. a je súčasťou štátnej spoločnosti JAVYS, a.s. JE V1 tvoria dva bloky s reaktormi 
VVER 440. Dňa 31.12.2006 bol 1. blok JE V1 v zmysle uznesenia vlády SR č. 801 z roku 
1999 odstavený z prevádzky. Do konca roku 2008 bude vyradený aj 2. blok JE V1. 

 

Ďalšími významnými zdrojmi elektriny na území kraja sú vodné elektrárne. Inštalovaný 
výkon vybudovaných vodných elektrární nad 10 MW je spolu 763,2 MW a v priemerne 
vyrobia 2 347,8 GWh ročne, čo predstavuje cca 99 % výroby všetkých VE a MVE v 
Trnavskom samosprávnom kraji.    
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Tab. č. 4.2. : Zoznam VE (nad 10 MW) v Trnavskom samosprávnom kraji 

Vodná elektráreň Madunice 
Kategória Akumulačná, kanálová 
Inštalovaný výkon [MW] 43,2 
Priemerná ročná výroba [GWh] 147,8 
Tok Váh - der. kanál 
Rok uvedenia do prevádzky 1960/61 

 

Vodná elektráreň Gabčíkovo 
Kategória Prietočná, kanálová, akumulačná 
Inštalovaný výkon [MW] 720 
Priemerná ročná výroba [GWh] 2200 
Tok Derivačný kanál VD Gabčíkovo 
Rok uvedenia do prevádzky 1992/95 
Pozn.: VD Gabčíkovo je majetkom Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava. 

Prevádzkovanie VD Gabčíkovo však vykonávajú SE, a.s. 
Priemerná ročná výroba je priemer skutočných výrob za posledných 14 rokov. 

 
Na hranici Trnavského a Nitrianskeho kraja sa nachádza ďalšia vodná elektráreň 

Kráľová s inštalovaným výkonom 2 x 22,5 MW. Na území Trnavského samosprávneho kraja 
sa rozprestierajú nádrže s obvodnými ochrannými hrádzami a s odbernými objektmi. 
Územie, kde je vybudovaná hať, vodná elektráreň a plavebná komora patrí do Nitrianskeho 
kraja. Z tohto dôvodu VE Kráľová nie je započítaná do energetickej bilancie Trnavského 
samosprávneho kraja.  

Na území kraja sa ďalej nachádzajú malé zdroje elektriny a to hlavne malé vodné 
elektrárne, ktoré sú prevádzkované rôznymi vlastníkmi. Zoznam malých vodných elektrárni 
pracujúcich do distribučnej sústavy Západoslovenskej energetiky je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke.  
Tab. č. 4.3. : Zoznam malých vodných elektrární v Trnavskom samosprávnom kraji 

P.č. Názov MVE Tok Vodohospodár. 
zariadenie 

Výkon 
MW 

Ročná výroba
GWh 

1 Kunov Teplica vodná nádrž 0,031 
0,112 

0,050* 

2 Buková Hrudky vodná nádrž 0,011 
0,009 
0.015* 

3 MVE závl.kan.S VII Der.kan.VD Gabčíkovo odberný objekt 1,040 
3,600 
2.887* 

4 V.Blahovo (Č. Voda) Malý Dunaj hať 1,200 
7,100 
4.325* 

5 Drahovce Váh hať - zdrž 0,375 
2,750 
2.000* 

6 Sokolovce Váh odvod.rigol VD Drahovce 0,015 0,078 
7 Dechtice  Horná Blava prepážka 0,010 0,042 
8 Radošovce Horná Blava derivácia 0,022 0,014 
9 Horné Orešany Parná  vodná nádrž 0,074 0,260 

  Spolu     2,778 13,965 
9,935* 

    * predpokladaná výroba na rok 2008 podľa prevádzkovateľa MVE 
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Hodnota ročnej výroby označená * je predpoklad na rok 2008 podľa prevádzkovateľov 
MVE (rozhodnutia URSO o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na 
rok 2008), hodnoty bez označenia sú podľa projektu. 
 
Ďalšími významnými zdrojmi z pohľadu inštalovaného výkonu sú závodné elektrárne. 

Tab. č. 4.4. :  

Zdroj Inštalovaný výkon [MW] 
Závod výroby a rozvodu tepla Trnava 12 
Slovenský hodváb Senica 6 
Amylum Boleráz 6 

 
 
Na území Trnavského samosprávneho kraja sa v budúcnosti plánujú projekty na 
výstavbu ďalších zdrojov. 
 

Tab. č. 4.5. : Plánované projekty na výstavbu nových zdrojov na území TTSK 

Pozn.: JE – jadrová elektráreň, Tp – tepelná elektráreň, PPC – paroplynový cyklus,  
VE  –  vodná elektráreň, MVE – malá vodná elektráreň 

 
Nový jadrový zdroj (NJZ) 

 
Vláda SR svojím uznesením (742/2007) poverila JAVYS, a.s. prípravou nového 

jadrového zdroja v SR. Lokalita JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice je v súčasnosti 
najvhodnejšou lokalitou pre umiestnenie nového jadrového zdroja, tak z pohľadu plnenia 
podmienok atómového zákona, vplyvu na životné prostredie, napojenia na infraštruktúru, 
zdrojov vody, využitia kvalifikovaného personálu a jeho sociálneho zabezpečenia, ako aj 
z hľadiska nových záberov pôdy a  akceptovateľnosti obyvateľstvom dotknutého regiónu.   
 
Tepelná elektráreň v lokalite bane Čáry 
 

V súčasnosti sa pripravuje obnovenie prerušenej ťažby v Bani Čáry, pričom 
plánovanú ťažbu 500 tis. ton za rok by mala dosiahnuť v roku 2011. V tejto súvislosti sa 
posudzuje možnosť výstavby zdroja v lokalite v blízkosti Bane Čáry s inštalovaným 
elektrickým výkonom uhoľného bloku 80 MW, pričom sa zvažujú aj variantné riešenia 
doplňujúceho spaľovania zemného plynu s cieľom zvýšenia výkonu a možnosti regulácie 
s  inštalovaným výkonom celého zariadenia v rozmedzí 80-130 MW. 
 
Vodná elektráreň Sereď 

 
V súčasnosti sa na rieke Váh uvažuje s  výstavbou akumulačnej  vodnej elektrárne pri 

meste Sereď s inštalovaným výkonom 51 MW a s predpokladanou výrobou okolo 180 GWh 
ročne. 
 

P.č. Zdroj Navrhovaný 
výkon [MW] Typ Prvý návrh 

investora 
Rok pripojenia 

podľa investora 

1. Nový jadrový zdroj 
Bohunice 1000 až 1600 JE 2007 2020 až 2025 

2. PPC Malženice 400 PPC 2000 2010 
3. Fluid baňa Čáry 80 až 130 Tp 2007 2012 
4. MVE Siladice 0,6 MVE 2007 2010 
5. VE Sereď 51 VE 2007 2012 
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Svojim charakterom je územie kraja vhodné na výstavbu veterných parkov, najmä 
severozápadná časť kraja. Prejavilo sa to i v  záujme investorov o realizáciu veterných 
elektrární.  
V nasledujúcej tabuľke sú menovite uvedené jednotlivé obnoviteľné zdroje, o ktorých 
realizáciu bol doteraz prejavený záujem.  
 

Tab. č. 4.6. : Prejavený záujem o využitie OZE na výrobu  elektriny v TTSK 

Typ elektrárne Celkový navrhovaný 
výkon [MW] 

Malé vodné elektrárne 0,6 
Veterné 954,1 
Bioplyn a kogenerácia 16,5 
Celkom 971,2 

 
 
Ďalšími plánovanými malými zdrojmi elektrickej energie na území kraja sú kogeneračné 
jednotky so spaľovacími motormi na zemný plyn. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej 
tabuľke. 

Tab. č. 4.7. : Zoznam plánovaných kogeneračných jednotiek 

 
 

4.1.2 Spôsob zásobovania kraja elektrickou energiou 
 

Obr. 4.1. : Znázornenie elektro-energetického reťazca výroba – prenos – distribúcia - 
spotreba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.č. Lokalita Navrhovaný
výkon [MW]

Prvotné 
rokovania 

s investorom 

Zámer 
výstavby 
investora 

1. Ružindol,  KGJ 1 13.12.2007 11/2008 
2. Kráľov Brod,  KGJ 1 5.10.2007 10/2008 
3. Trakovice,  KGJ 1 21.11.2007 05/2009 
4. Vozokany, KGJ 1 7.11.2007 04/2009 
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Výroba elektrickej energie 
 

Majoritný podiel na výrobe elektriny v regióne má v súčasnosti spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a. s., ktorá vlastní zdroje uvedené v predchádzajúcej kapitole. Ostatné malé 
zdroje nachádzajúce sa v regióne sú málo významné z výkonového hľadiska požiadaviek 
spotreby elektrickej energie. 
 
 
Prenos elektrickej energie 
 

Na celom území Slovenska vykonáva prenos elektrickej energie Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS). Zabezpečuje prenos elektrickej energie z 
elektrární a zo zahraničných prenosových sústav do distribučnej siete napojenej na 400 kV a 
220 kV úroveň. Prostredníctvom vedení a elektrických staníc prenosovej sústavy sa realizuje 
dovoz, vývoz a tranzit elektrickej energie.  
Zásadná konfigurácia rozvodnej siete regiónu je daná umiestnením rozhodujúcich 
zdrojov elektriny a rozložením odberateľov. Rozhodujúce zdroje elektriny sú prevažne 
nadregionálneho významu a vyžadujú medziregionálne prepojenia. Aj keď prenosová 
sústava nachádzajúca sa v Trnavskom samosprávnom kraji má  nadregionálny význam, 
v rozhodujúcej miere sa podieľa na bezpečnom a spoľahlivom zásobovaní elektrinou 
v kraji.  
V súčasnosti sú v regióne umiestnené nasledovné transformovne z prenosovej sústavy: 

Tab. č. 4.8. : Zoznam transformovní z prenosovej sústavy 

Transformovňa Napäťový prevod Transformačný výkon 
PS/DS [MVA] 

Križovany 400/110 kV 2 x 350 
Gabčíkovo 400/110 kV 1 x 250 
Križovany 220/110 kV 2 x 200 

Senica 220/110 kV 1 x 200 
 
 

So zreteľom na vysoký potenciál transformačného výkonu v kraji sa touto 
transformáciou čiastočne uskutočňuje aj zásobovanie častí susedných krajov (Nitriansky 
kraj). Zásobovanie z uvedených transformačných uzlov vhodne pokrýva Trnavský 
samosprávny kraj. Výpomoc sa môže uskutočňovať zo susedných zásobovacích oblastí 
v mimoriadnych prevádzkových režimoch (údržba zariadení, poruchy a pod.). 

Súčasný stav prenosovej sústavy a jej prevádzka v Trnavskom kraji zodpovedá jej 
dôležitému postaveniu v rámci Slovenska. Sú do nej zapojené zdroje s inštalovaným 
výkonom 2 480 MW.  
Z územného tvaru kraja a veľkého počtu medzištátnych vedení umiestnených v kraji sa 
prenosová sústava významne podieľa na prenosoch a tranzite elektriny v smere sever – 
juh. Medzištátne vedenia na úrovni distribučnej sústavy vytvárajú zvýšenú 
zabezpečenosť dodávky priamo pre odberateľov v prihraničnej oblasti kraja.  
 
 
Distribúcia elektrickej energie 
 

Prevádzkovateľom distribučnej sústavy na území Trnavského samosprávneho kraja je 
spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE). Tá prevádzkuje siete od úrovne veľmi 
vysokého napätia 110 kV až po úroveň nízkeho napätia 0,4 kV, na ktoré sú pripojení 
jednotlivý odberatelia.  
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V Trnavskom kraji sú tri napájacie uzlové oblasti (UO): 
UO Senica 
UO Križovany 
UO Gabčíkovo – Podunajské Biskupice 
 
Uzlová oblasť Senica 

V súčasnosti je oblasť Senice zásobovaná z transformácie 220/110 kV jedným 
transformátorom 220/110 kV T 201 (200 MVA) v Senici a na úrovni distribučnej sústavy 
tromi distribučnými TR 110/22 kV. Pre zvýšenie spoľahlivosti distribúcie v tejto oblasti 
bude potrebné úplné zdvojenie vedení 110 kV medzi TR Bošáca a TR Senica. 
Spoľahlivosť zásobovania oblasti elektrickou energiou je v súčasnosti podporovaná 
importom z ČR, s ktorým sa uvažuje aj v ďalšom období. Bude sa uplatňovať v prípade 
výhodných obchodných podmienok a pri havarijnej výpomoci.  

 

Uzlová oblasť Križovany 
V súčasnosti je oblasť Trnavy zásobovaná z transformácie 400/110 kV dvomi 

transformátormi 400/110 kV T 402 a T 403 (2x350 MVA) v TR Križovany. Transformácia 
220/110 kV v TR Križovany je v rezerve pre plnenie spoľahlivosti dodávky. Jej  prevádzka  
súčasne s transformáciou 400/110 kV sa neuskutočňuje pre obmedzenia v 110 kV sieti. 
Z dôvodu momentálneho i očakávaného veľkého zaťaženia tejto uzlovej oblasti sa 
uvažuje o rozdelení tejto veľmi zaťaženej a veľmi dôležitej uzlovej oblasti na dve 
paralelne spolupracujúce uzlové oblasti Bošáca – Križovany a Križovany – Levice.  

 

Uzlová oblasť Podunajské Biskupice – Gabčíkovo 
Časť územia Trnavského kraja je zásobovaná z paralelne spolupracujúcich 

transformátorov 400/110 kV T 402 (250 MVA) v TR Podunajské Biskupice a T 401 (250 
MVA) v TR Gabčíkovo. Výraznejšie zmeny v konfigurácii distribučnej sústavy 110 kV sa 
v tejto oblasti v blízkej budúcnosti neočakávajú.  

Zvýšené požiadavky na pripojenie do 110 kV distribučnej siete kraja budú mať nové 
výkonovo významné zdroje, ktoré nebudú priamo zapojené do prenosovej sústavy. Sú to 
VE Sereď, fluidný zdroj pri bani Čáry a výkonovo významné parky veterných elektrární. 

Rozvoj ostatných malých zdrojov, ako tzv. distribuovanej výroby elektriny, je 
podporovaný energetickou politikou EÚ a aj v Trnavskom kraji sa predpokladá jeho 
dynamický vývoj. Diverzifikácia dodávok elektriny do distribučnej sústavy vo forme 
obnoviteľných zdrojov si vyžiada zvýšené nároky na  investovanie do bezpečného 
a spoľahlivého riešenia prenosovej a distribučnej sústavy, vrátane ich spoľahlivej 
prevádzky a riadenia. 
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Vývoj a prognóza spotreby elektriny v Trnavskom kraji 
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4.1.3 Vývoj spotreby elektriny 
 

Energetický systém slúži pre pokrytie zásobovania elektrinou  všetkých odberateľov 
krajiny. Vývoj spotreby je dominantným vplyvom pre všetky úvahy, ktoré sú zamerané na 
bezpečnosť zásobovania elektrinou. 
Priemerný ročný rast spotreby elektriny na Slovensku sa očakáva v rozmedzí 0,8 až 2,3 
% v období do roku 2030. V referenčnom scenári s priemerným ročným rastom 1,6 % to  
v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast  o 13,5 TWh, čo predstavuje takmer 46 % 
nárast oproti súčasnej spotrebe elektriny. 

Rast spotreby elektriny sa v jednotlivých regiónoch odlišuje. V Trnavskom kraji je 
v posledných rokoch výrazný ekonomický rast, čo sa odzrkadľuje nárastom spotreby 
elektrickej energie. Predpokladaný vývoj spotreby elektriny v Trnavskom kraji pre rôzne 
scenáre je uvedený v tabuľke a grafoch. 

 

Tab. č. 4.9. : Vývoj a prognóza spotreby elektriny v Trnavskom kraji (GWh) 

Trnavský kraj 
 2007 2008 2010 2015 2020 

Referenčný scenár 2 080 844 2 230 334 2 401 154 2 667 156 2 906 777 
Nízky scenár 2 080 844 2 230 334 2 340 859 2 462 392 2 521 289 
Vysoký scenár 2 080 844 2 230 334 2 462 523 2 855 111 3 249 525 

 
 

Obr. 4.2. : Vývoj a prognóza spotreby elektriny v Trnavskom kraji (GWh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo všetkých scenároch rozvoja sa predpokladá rast ekonomiky so znižujúcou sa 
energetickou náročnosťou, čo je v súlade s prioritami energetickej politiky SR a EÚ. 
V scenároch rozvoja hospodárstva sú už  založené predpoklady na prirodzené úspory 
energie, ktoré vyplývajú z konkurenčného trhového prostredia. 
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Vývoj spotreby podľa okresov - referenčný scenár
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Vývoj spotreby elektriny v okresoch - referenčný scenár
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Obr. 4.3. : Vývoj a prognóza spotreby elektriny v Trnavskom kraji rozdelené podľa 
okresov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V celom regióne bude spotreba rásť vyšším tempom ako v predchádzajúcich 
rokoch, čo je dôsledkom vysokého a rýchleho ekonomického rastu. Rast spotreby je 
spôsobený najmä rastúcou spotrebou v priemysle a to najmä v regiónoch a odvetviach, 
kde je rozvoj priemyslu najvyšší - najmä v Trnave a okolí.  
 

Obr. 4.4. : Vývoj  a prognóza spotreby elektriny v okresoch Trnavského kraja 
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Štruktúra spotreby elektriny rozdelená pre základné sektory spotreby  - obyvateľstvo (MOO) 
a hospodárske sektory (VO + MOP) je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. č. 4.10. : Vývoj a prognóza spotreby elektriny v Trnavskom kraji v členení na 
základné sektory spotreby (MWh) 

     VO 
[MWh] 2007 2008 2010 2015 2020 

Dunajská Streda DS 132 326 138 278 147 774 168 774 186 982
Galanta GA 197 736 208 370 217 610 243 303 264 005
Hlohovec HC 147 956 149 015 155 907 176 929 199 214
Piešťany PN 107 157 108 635 114 332 127 476 139 221
Senica SE 126 610 134 954 160 406 180 291 194 042
Skalica SI 74 577 77 018 82 072 88 516 97 360
Trnava TT 443 708 522 749 580 266 645 811 701 325

Trnavský kraj 1 230 071 1 339 019 1 458 367 1 631 100 1 782 148
MOP 

Dunajská Streda DS 39 574 41 354 44 194 50 475 55 920
Galanta GA 59 136 62 316 65 080 72 764 78 955
Hlohovec HC 44 248 44 565 46 626 52 913 59 578
Piešťany PN 32 047 32 489 34 193 38 124 41 636
Senica SE 37 865 40 360 47 972 53 919 58 031
Skalica SI 22 303 23 034 24 545 26 472 29 117
Trnava TT 132 698 156 336 173 538 193 140 209 742

Trnavský kraj 367 872 400 455 436 148 487 806 532 979
MOO 

Dunajská Streda DS 100 662 102 586 106 403 116 443 127 022
Galanta GA 82 651 84 023 86 729 93 902 101 413
Hlohovec HC 39 377 39 998 41 215 44 393 47 671
Piešťany PN 55 683 56 588 58 411 63 229 68 233
Senica SE 52 814 53 621 55 223 59 471 63 895
Skalica SI 41 149 41 841 43 221 46 909 50 791
Trnava TT 110 564 112 203 115 437 123 904 132 624

Trnavský kraj 482 900 490 861 506 639 548 250 591 650
CELKOVO 

Dunajská Streda DS 272 562 282 218 298 371 335 692 369 924
Galanta GA 339 523 354 710 369 419 409 968 444 373
Hlohovec HC 231 581 233 578 243 748 274 235 306 463
Piešťany PN 194 888 197 713 206 936 228 829 249 090
Senica SE 217 290 228 936 263 601 293 680 315 969
Skalica SI 138 029 141 893 149 839 161 897 177 268
Trnava TT 686 971 791 288 869 241 962 855 1 043 691

Trnavský kraj 2 080 844 2 230 334 2 401 154 2 667 156 2 906 777
 
 
 
V Trnavskom kraji treba ďalej vytvárať územno-technické podmienky pre posilnenie jeho  
výnimočného postavenia v elektroenergetike Slovenskej republiky, predovšetkým 
podporou rozvoja jadrových elektrární, veterných parkov a prenosovej sústavy 400 kV. 
Tieto zdroje predstavujú bezuhlíkové technológie výroby elektriny s minimálnymi dopadmi 
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 
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4.2 Zásobovanie Trnavského samosprávneho kraja teplom 
 
 Pri analýze zariadení na spotrebu tepla musíme vychádzať zo stavebných sústav, 
ale tiež z rokov ich uvedenia do prevádzky. Tabuľka 4.12 zohľadňuje všetky potrebné 
údaje, umožňujúce analyzovať spotrebu tepla, hospodárnosť využívania tepla v 
jednotlivých stavebných sústavách na kúrenie, ako aj na prípravu TÚV. 
Z celkového počtu 38 stavebných sústav môžeme konštatovať, že v Trnavskom kraji 
v realizovaných 854 bytových domoch sa v najväčšom počte jedná o staršie sústavy z 
rokov  1949 až 1966. Stavebná sústava TO6Br. s priemerným rokom výstavby 1966 
predstavuje 20% domov, sústava BA BC r. s rokom výstavby 1951 predstavuje cca 18% 
a sústava TO6Bb. z roku 1949 tvorí 9%. 
Vzhľadom na vek stavebných sústav zdá sa i logická vyššia spotreba tepla na kúrenie, 
ako pre jednotlivé sústavy udáva normatívny ukazovateľ spotreby tepla na vykurovanie 
objektov,  uvedený v Zbierke zákonov č.328/2005, zohľadňujúci typ objektu, klimatické 
podmienky, charakter prevádzky pri zabezpečení požadovanej teplotnej úrovne 
vykurovaných priestorov (MJ/m2.dst.). Z rozdielu merných spotrieb v tab. 4.12 je vidieť, 
že iba 4 stavebné sústavy  vyhovujú normatívnej spotrebe. Ukazuje sa  ako vhodné vo 
väčšej miere využiť možnosti zateplenia a iných opatrení vzhľadom na vek stavebných 
sústav. 
Vo veľkej väčšine skutočná spotreba TÚV prekračuje hodnotu normovanú, čo tiež  vplýva 
na zvýšenú spotrebu tepla na prípravu TÚV. Vyššie hodnoty mernej spotreby na 1 m3 
teplej vody môžu byť spôsobené v prípade výmenníkových staníc, alebo i domových 
odovzdávacích staniciach nedostatočnou izoláciou rozvodov v samotnom objekte a 
cirkuláciou teplej vody, s cieľom udržať jej teplotu vo všetkých odberných miestach. Je 
predpoklad, že v oblasti prípravy teplej vody je potenciál na úsporu energií.      
 
Nasledujúce obrázky znázorňujú charakteristické tepelné parametre objektov, 
zásobovaných z centrálnych zdrojov podľa stavebných sústav. Vzhľadom na veľký počet 
rôznych stavebných sústav boli výsledky analýz zobrazené pre stavebné sústavy 
s počtom väčším ako 10, stavebné sústavy s menším počtom výskytu boli zhrnuté pod 
označenie „ostatné". Ide o sústavy uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

Tab. č. 4.11. : Stavebné sústavy zaradené do položky ostatné 

počet stavebná 
sústava  počet stavebná 

sústava 
9 B-70 r.  2 Pl.15 b. 

1 BA NKS b. 
BA  7 PV2 

3 BA r.BA  6 T 11 
3 BTO b. PO  4 T 12 
3 Experiment.p.  4 T 15 
9 LB,MB b.  2 T06B b. BA 
1 MS 5 r.  3 T06B r. BA 
1 O2  1 T06B r. BB 
2 O3  2 T06B r. ZA 
3 O4  2 T08B b. KE 
2 Pl.14 r. II.    

 
 



 

 

Tab. č. 4.12. : Hodnoty spotrieb tepla pre jednotlivé stavebné sústavy v Trnavskom kraji 

Počet 
domov 

Stavebná 
sústava 

Rok 
uvedenia do 
prevádzky 

Teplo na 
vykurovanie

Teplo na 
prípravu 

TUV 

Spotreba 
TUV 

normovaná 

Spotreba 
TUV 

skutočná 

Merná 
spotreba 
kúrenie 

skutočná 

Merná 
spotreba 

kúrenie norma

Rozdiel 
merných 
spotrieb 

Spotreba 
TUV na 
osobu 

  - GJ/r GJ m3/r m3/r MJ/m2.dst.r MJ/m2.dst.r MJ/m2.dst.r m3/r 
14 B-70 b. 1982 20 200 7 208 21 958 23 092 0,1378 0,1125 -0,0253 15,099 
9 B-70 r. 1980 16 234 5 708 17 105 14 304 0,1502 0,1025 -0,0477 13,330 

32 B70/R 1987 49 356 24 074 75 710 84 740 0,0936 0,0784 -0,0152 15,045 
150 BA BC r. 1951 275 246 98 940 330 665 334 103 0,1482 0,1308 -0,0174 15,200 

1 BA NKS b. BA 1994 817 160 593 635 0,2238 0,1139 -0,1099 14,111 
3 BA r.BA 1981 5 060 1 603 5 570 5 333 0,1675 0,1116 -0,0559 15,733 
3 BTO b. PO 1974 5 022 1 054 1 962 2 000 0,1941 0,1415 -0,0526 16,807 
3 Experiment.p. 1990 2 377 660 2 150 2 160 0,1356 0,1139 -0,0217 15,555 
9 LB,MB b. 1966 12 051 2 495 7 712 8 146 0,1363 0,1119 -0,0244 15,716 

57 LB,MB r. 1968 73 953 21 262 67 965 71 457 0,1240 0,1122 -0,0118 15,247 
1 MS 5 r. 1989 3 535 2 103 6 495 7 211 0,0868 0,1087 0,0219 16,314 

15 O1 1954 15 621 3 812 12 359 13 612 0,1384 0,1158 -0,0226 16,311 
1 O2 1978 201 0 0 0 0,1811 0,1067 -0,0744 0,000 
2 O3 1984 2 700 613 1 993 2 143 0,1535 0,0860 -0,0675 17,818 
3 O4 1998 1 889 637 2 483 2 529 0,0882 0,0760 -0,0122 14,545 
2 Pl.14 r. II. 1983 6 544 2 860 11 755 12 582 0,0988 0,0953 -0,0035 17,449 
2 Pl.15 b. 1994 1 015 401 2 045 2 022 0,0820 0,0902 0,0083 18,607 

58 Pl.15 r. 1991 77 013 38 786 126 772 131 073 0,0973 0,0902 -0,0070 15,105 
34 PS 82 r. PP 1987 37 776 20 747 63 368 70 401 0,0960 0,0826 -0,0135 14,288 
7 PV2 1966 8 619 2 157 6 949 7 895 0,1453 0,1162 -0,0291 13,947 

22 T 01 1955 13 718 3 740 2 572 9 055 0,1634 0,1317 -0,0317 19,812 
12 T 02 1962 12 545 4 659 13 947 14 075 0,1396 0,1199 -0,0197 15,736 
46 T 03 1972 43 395 15 942 45 691 49 869 0,1323 0,1254 -0,0068 15,857 
6 T 11 1957 1 796 371 1 118 1 118 0,1940 0,1154 -0,0787 23,324 
4 T 12 1959 3 649 707 2 121 2 391 0,1786 0,1294 -0,0493 15,815 

25 T 13 1957 14 849 3 060 7 694 8 935 0,1394 0,1204 -0,0190 9,747 
12 T 14 1959 9 250 3 059 6 914 10 006 0,1379 0,1209 -0,0170 18,135 

 



 

 

Tab. č. 4.13.:  Hodnoty spotrieb tepla pre jednotlivé stavebné sústavy v Trnavskom kraji - pokračovanie 

Počet 
domov 

Stavebná 
sústava 

Rok 
uvedenia do 
prevádzky 

Teplo na 
vykurovanie

Teplo na 
prípravu 

TUV 

Spotreba 
TUV 

normovaná 

Spotreba 
TUV 

skutočná 

Merná 
spotreba 
kúrenie 

skutočná 

Merná 
spotreba 

kúrenie norma

Rozdiel 
merných 
spotrieb 

Spotreba 
TUV na 
osobu 

  - GJ/r GJ m3/r m3/r MJ/m2.dst.r MJ/m2.dst.r MJ/m2.dst.r m3/r 
4 T 15 1960 5 432 1 356 4 248 4 164 0,1899 0,1182 -0,0717 16,869 

15 T 16 1959 12 987 4 362 8 335 12 731 0,1295 0,1168 -0,0127 17,124 
2 T06B b. BA 1971 1 392 470 1 169 1 572 0,1285 0,1069 -0,0216 12,152 

14 T06B b. KE 1976 24 211 8 502 33 430 35 332 0,1164 0,0968 -0,0195 15,882 
77 T06B b. NA 1949 99 443 43 095 129 914 142 455 0,1157 0,0954 -0,0203 14,871 
3 T06B r. BA 1985 1 919 619 1 823 2 029 0,0942 0,1069 0,0127 15,895 
1 T06B r. BB 1968 1 830 662 1 980 1 980 0,1327 0,1087 -0,0240 15,231 

28 T06B r. KE 1972 41 414 16 191 57 108 62 058 0,1297 0,0968 -0,0328 15,302 
173 T06B r. NA 1966 244 245 99 285 285 733 308 059 0,1184 0,0951 -0,0233 14,572 

2 T06B r. ZA 1969 2 477 1 030 2 661 3 140 0,1204 0,1066 -0,0139 15,517 
2 T08B b. KE 1986 2 254 1 111 3 135 3 683 0,0947 0,0991 0,0043 12,745 
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Obr. 4.5. : Priebeh skutočných a normatívnych merných spotrieb tepla na vykurovanie 
pre rôzne stavebné sústavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ako z uvedeného grafu vidieť najväčší rozdiel medzi skutočnou a normovanou 
spotrebou tepla reprezentujú sústavy  zaradené ako " ostatné ", t. j. sústavy s počtom 
menším ako 10 uvedené v tabuľke 4.11, z ktorých ako najhoršie sú sústavy  T 11 a T 15 
s rokmi uvedenia do prevádzky 1960. Relatívne rovnaké, nie príliš priaznivé, výsledky 
dosahujú všetky sústavy typu TO6B, ktorých je spolu 300.  
 

Obr. 4.6. : Prehľad spotrieb tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody podľa 
stavebných sústav 
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Najväčšie rozdiely medzi spotrebami tepla na kúrenie a TÚV je u 2 stavebných 
sústav a to sústavy BA BC r. s počtom 150 a sústavy TO6B r. NA s počtom 173. Jedná 
sa o sústavy s najväčším počtom zastúpenia v TTSK. Hoci spotreba tepla na kúrenie sa 
zdá vysoká, nedá sa predpokladať veľká úspora tepla, pretože rozdiel mernej spotreby 
skutočnej a normovanej  u sústavy BA BC r. je  0,0174 MJ/m2.dst. a u sústavy TO6B r.NA 
0,0233 MJ/m2.dst. V prípade realizácií opatrení na zníženie spotreby tepla na kúrenie sa 
treba skôr venovať horšiemu typu stavebnej sústavy s väčším počtom zastúpenia. 
 

Obr. 4.7. : Merná spotreba tepla na prípravu teplej vody v objektoch rôznych 
stavebných sústav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ako vidieť z grafu najvyššie merné spotreby tepla na TÚV  dosahujú sústavy T O1 
až T 14, ale i sústava  TO6B r.NA,  hodnotená  nepriaznivo i z hľadiska merných spotrieb 
tepla na kúrenie. Opätovne uvádzame, že sa jedná o sústavu najpočetnejšiu v TTSK. 
Hlavnú pozornosť treba venovať zníženiu tepelných strát cirkulujúcej vody tepelnou 
izoláciou rozvodov TÚV, avšak i ďalším opatreniam, ktoré sú podrobnejšie uvedené v 
doporučeniach kap. 6. 
Na nasledujúcom obrázku sú uvedené graficky jednotlivé položky ceny tepla vo vybraných 
systémoch SCZT podľa výnosov URSO na rok 2008. V tabuľke 4.14 sú uvedené presné 
číselné hodnoty spolu s rokom platnosti rozhodnutia. V niektorých prípadoch, pozri tabuľku, 
sú staršie údaje. Najnižšie ceny, ako sa dalo očakávať, sú v oblastiach zásobovaných 
z napájača EBO Jaslovské Bohunice a v systéme Prvej teplárenskej Holíč, ktorá je 
zásobovaná z elektrárne Hodonín. Vidieť tiež, že menšie kotolne, systémy s menšími 
odbermi, majú v porovnaní s rozsiahlejšími sústavami vyššie ceny tepla. Zaujímavá je tiež 
cena tepla z geotermálneho zdroja v meste Galanta, kde sú vysoké fixné náklady. Preto 
bude potrebné pri návrhu opatrení v jednotlivých mestách, vychádzajúc zo spracovaných 
energetických koncepcií mesta v tepelnej energetike, individuálne posudzovať rozvojové 
programy, hlavne s ohľadom na využívanie biomasy. 
 
 
 



Energetická politika Trnavského samosprávneho kraja 

 

 49 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ELF
E Trna

va

Che
mola

k s
mole

nic
e

ZENTIV
A

SBD 20
06

GA Byts
pra

v

DS S
ou

the
rm

(Sk/GJ)

Variabilné náklady Fixné náklady DPH

Obr. 4.8. : Prehľad cien tepla vo vybraných systémoch zásobovania teplom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. č. 4.13. : Prehľad významných dodávateľov tepla pre SCZT 

Výrobca Inštalovaný výkon Dodávka tepla 
MW GJ 

EBO 240 neudané 
Trnavská teplárenská   
horúcovod 120 1 095 450 
vlastné kotolne 87/60  
Prvá teplárenská Holíč   
horúcovod 30 119 500 
vlastné kotolne cca 1 neudané 
Southerm Dunajská Streda 55.3 304 504 
MPBH Šamorín 20.5 140 548 
Galantaterm kotolne 9.1 93 580 
Galantaterm geoterm 10.6 114 800 
Bytsprav Galanta 21.2 141 700 
Službyt Senica 50.5 226 762 
Službyt Malacky 28.1 327 957 

 
 

Väčšina dodávateľov tepla prevádzkuje kotly na zemný plyn, v prípade Trnavskej 
teplárenskej je to dodávka z EBO a čiastočne z vlastnej kotolne. Podobne väčšinu tepla 
z teplárne nakupuje Prvá teplárenská Holíč. 
V prípade Službyt Malacky je do systému zapojená tiež dodávka tepla z drevnej štiepky. 
 
 
 



 

 

Tab. č. 4.14. : Prehľad zložiek ceny tepla jednotlivých dodávateľov podľa rozhodnutí ÚRSO 

Mesto Dodávateľ tepla Miesto odberu 
Variabilné náklady Fixné náklady Spolu S DPH 

Sk/GJ Sk/GJ Sk/GJ Sk/GJ 
Trnava 

 Trnavská teplárenská primár 26,60 236,60 263,20 313,21 
  OST 45,50 362,10 407,60 485,04 
 ELFE Trnava  34,90 370,40 405,30 482,31 

Piešťany 
 Bytový podnik blokové kotolne 400,00 160,00 560,00 666,40 
  a výhrevňa     
 Enerola Piešťany  371,20 173,80 545,00 648,55 

Vrbové Vetes  392,00 157,60 549,60 654,02 
Senica 

 Službyt mestská výhrevňa 381,60 125,00 506,60 602,85 
  VS a kotolne K1 - K7 404,30 180,70 585,00 696,15 

Skalica 
 SKAL &CO Kotolňa Nádražná 435,20 186,60 621,80 739,94 
  Kotolňa Pod Hájkom 411,70 141,00 552,70 657,71 

Holíč 
 Prvá teplárenská primár 117,30 189,10 306,40 364,62 
  OST 124,20 239,40 363,60 432,68 
  sekundár 138,80 394,60 533,40 634,75 
  kotolne     
  Osloboditeľská 368,50 177,70 546,20 649,98 
  Kátovská 429,30 146,90 576,20 685,68 
  Nálepkova 424,20 156,40 580,60 690,91 
  Lesná 413,80 178,30 592,10 704,60 

Malacky 
 Službyt - údaj 2005  366,00 161,70 527,70 627,96 

Gbely 
 Nafta Gbely - údaj 2003  267,10 127,60 394,70 469,69 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesto Dodávateľ tepla Miesto odberu
Variabilné náklady Fixné náklady Spolu S DPH 

Sk/GJ Sk/GJ Sk/GJ Sk/GJ 
Smolenice 

 Chemolak  - údaj 2006  398,40 154,10 552,50 657,48 
Elektráreň Jaslovské Bohunice 

  výstup EBO 13,10 53,50 66,60 79,25 
  primár Trnava 13,10 78,20 91,30 108,65 
  primár Hlohovec 13,10 231,20 244,30 290,72 
  primár Leopoldov 13,10 271,90 285,00 339,15 

Leopoldov 
 ENVIRAL  322,10 42,60 364,70 433,99 

Hlohovec 
 ZENTIVA  38,50 364,30 402,80 479,33 
 Bytové hospodárstvo  80,90 317,50 398,40 474,10 

Šamorín 
 MPBH sekundár 375,20 159,60 534,80 636,41 
 SBD 2006 412,70 138,80 551,50 656,29 
 Area Šamorín DK VUB 480,40 78,00 558,40 664,50 
  Dom služieb 449,50 178,60 628,10 747,44 

Sládkovičovo 
 TBP K - 41 390,10 119,20 509,30 606,07 

Galanta 
 Bytsprav  391,00 130,60 521,60 620,70 
 Galantaterm  92,10 327,70 419,80 499,56 

Dunajská Streda 
 Southerm  370,30 130,20 500,50 595,60 

Veľký Meder 
 MPBH Kotolňa Stred I 373,30 130,60 503,90 599,64 
  Kotolňa Stred II 373,00 178,00 551,00 655,69 
 Stavbyt Kotolňa Kvetná 409,60 64,80 474,40 564,54 
  Kotolňa Lesná 409,90 59,70 469,60 558,82 
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Zásobovanie teplom v individuálnej bytovej výstavbe je riešené lokálnymi zdrojmi, 

prevažne na báze zemného plynu. Podrobnejšie údaje nie sú k dispozícii, ale celková 
spotreba 68 309 rodinných domov môže byť prepočítaná na základe priemerných hodnôt 
spotreby na jeden dom. Pri inštalovanom výkone kotla 15 kW, pre výpočtovú teplotu –
12 °C, pri meteorologických podmienkach (podľa dlhodobého pozorovania SHMÚ 
a podkladov normy STN 38 3350) je celková potreba tepla domu na vykurovanie 
cca 143,2 GJ/r, potreba tepla na prípravu TÚV pre tri osoby cca 10,3 GJ/r. To 
predstavuje spotrebu ZP pri účinnosti kotla 90 % na kúrenie 4 653 m3/r a 336 m3/r na 
prípravu TÚV. 
Celková spotreba zemného plynu teda bude 317 842 tisíc m3/r na vykurovanie. Podobne 
pre teplú vodu to bude 22 952 tisíc m3 zemného plynu. Je predpoklad, že niektorí 
obyvatelia rodinných domov spaľujú i iné palivá, hlavne drevo, ale podklady o podiele 
pevných palív, prípadne biomasy nie sú k dispozícii. Ak odhadneme ich počet na 15 %, 
bude spotreba zemného plynu na kúrenie 270 166 tisíc m3 a na prípravu teplej vody 
v plynových kotloch 19 509 tisíc m3. 
Uvedené hodnoty slúžia na stanovenie potenciálu úspor v oblasti individuálnej bytovej 
výstavby, ktoré sú analyzované v kapitole 6. 
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4.3 Zásobovanie Trnavského samosprávneho kraja zemným plynom 
 

Hlavné distribučné napájače zemného plynu – ich názov, priemer a konštrukčný tlak je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

Tab. č. 4.15. : Hlavná distribučná sieť na území Trnavského kraja 

 

Okres Názov plynovodu Konštrukčný 
tlak [MPa] Priemer DN 

Skalica Ruská - Mokrý Háj 
Prípojka pre Skalicu 

5,5 
6,4 

700 
150 

Senica Ruská - Mokrý Háj 
Dojč - Senica 

5,5 
2,5 

700 
500/300 

Piešťany Malženice- Cingeľov laz 
Červeník - Sverepec 

6,4 
2,5 

500 
300 

Trnava Šaľa - Trnava 2,5 300 
Hlohovec Leopoldov - Hlohovec 2,5 150 
Galanta Šaľa - Bratislava 4,0 500 
Dunajská Streda Bratislava - Komárno 4,0 300 

 
 
 

Tab. č. 4.16. : Plynofikácia obcí v Trnavskom kraji 

 

P.č. Okres Počet obcí stav k 31.3. 2008 
Plynofikácia [%] 

1. Skalica 21 21 100 
2. Senica 31 30 97 
3. Piešťany 27 24 89 
4. Trnava 45 44 98 
5. Hlohovec 24 21 88 
6. Galanta 36 35 97 
7. Dunajská Streda 67 60 90 

 
 
 
 

SPP, a. s. neuvažuje v budúcich rokoch s plošnou plynofikáciou ďalších obcí v 
uvedených okresoch. Základnou podmienkou všetkých rozvojových projektov  je ich 
definovaná ekonomická návratnosť. 
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Tab. č. 4.17. : Vývoj a štruktúra dodávky zemného plynu v Trnavskom kraji 

 

P.č. Okres Kategória 
odberateľov ZP 

2006 2007 
Počet 

odberateľov 
Dodávka ZP 

[tis. m³] 
Počet 

odberateľov 
Dodávka ZP 

[tis. m³] 

1. Skalica 

Veľkoodberatelia 7 7 393 10 7 167
Stredný odber 31 4 605 34 4 297
Maloodberatelia 593 4 425 604 3 822
Domácnosti 10 999 16 926 11 106 15 404

2. Senica 

Veľkoodberatelia 12 21 592 15 19 742
Stredný odber 50 5 091 53 4 824
Maloodberatelia 782 5 833 809 5 304
Domácnosti 16 047 25 103 16 144 22 788

3. Piešťany 

Veľkoodberatelia 16 16 020 16 15 408
Stredný odber 74 9 187 74 8 740
Maloodberatelia 1 163 8 923 1178 8 057
Domácnosti 19 139 25 620 19 348 23 901

4. Trnava 

Veľkoodberatelia 16 90 613 21 92 083
Stredný odber 53 13 729 53 7 341
Maloodberatelia 1 903 12 492 2197 11 201
Domácnosti 38 775 48 377 39 270 44 470

5. Hlohovec 

Veľkoodberatelia 9 21 156 14 32 782
Stredný odber 20 2 041 21 1 873
Maloodberatelia 627 3 784 628 3 332
Domácnosti 12 873 18 848 12 971 17 550

6. Galanta 

Veľkoodberatelia 23 22 470 21 23 132
Stredný odber 67 8 620 71 8 215
Maloodberatelia 1 716 10 818 1725 9 653
Domácnosti 28 769 45 847 28 992 42 298

7. Dunajská 
Streda 

Veľkoodberatelia 21 20 361 22 18 377
Stredný odber 87 11 001 91 9 703
Maloodberatelia 2 067 13 885 2155 12 306
Domácnosti 33 182 56 458 33 560 52 200

Trnavský kraj 

Veľkoodberatelia 104 199 609 119 208 694
Stredný odber 382 54 276 397 44 996
Maloodberatelia 8 851 60 162 9 296 53 678
Domácnosti 159 784 237 180 161 391 218 613

 
 
 
 

4.4 Energetická bilancia Trnavského samosprávneho kraja 
 

 
Pre zhodnotenie energetickej bilancie musíme vychádzať zo spotrieb jednotlivých 

druhov palív jednak pre potreby priemyslu ako aj pre spotrebiteľskú sféru. Táto nám 
čiastočne udáva i spotreby tepla v jednotlivých priemyselných odvetviach. V 
nasledujúcich tabuľkách sú uvedené spotreby vybraných druhov palív v jednotlivých 
priemyselných odvetviach zo štatistických údajov roku 2006. 
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Tab. č. 4.18. : Spotreba vybraných druhov tuhých palív v priemysle v tonách 

 Antracit 
Čierne uhlie Hnedé a 

lignit 
Brikety 
Koks Koks Drevo Koksova-

telné Ostatné

Priemysel spolu    25 918  6 387 7 111 
Priemyselná výroba    25 918  6 387 7 111 
Výroba potravín    25 600  2 708  
Drevárska výroba       251 
Výroba kovov      3 288  
Výr. kovových výrobkov    135    
Výroba el. strojov      108 45 
Výroba nábytku    28   6 815 

 

Tab. č. 4.19. : Spotreba vybraných druhov tuhých palív v priemysle v GJ 

 Antracit 
Čierne uhlie Hnedé a 

lignit 
Brikety 
Koks Koks Drevo Koksova-

telné Ostatné

Priemysel spolu    284 839  180 241 91 518 
Priemyselná výroba    284 839  180 241 91 518 
Výroba potravín    281 344  76 420  
Drevárska výroba       3 230 
Výroba kovov      92 788  
Výr. kovových výrobkov    1 484    
Výroba el. strojov      3 048 579 
Výroba nábytku    308   87 709 

 

Tab. č. 4.20. : Spotreba vybraných druhov kvapalných palív v priemysle v tonách 

 Benzíny Petrolej Nafta Vykurovací olej 
ľahký ťažký 

Priemysel spolu 1 865  5 868 50 18 173 
Ťažba nerast. surovín 126  803   
Priemyselná výroba 1 675  4 983 30 18 173 
Výroba potravín 179  1 792 14 18 173 
Textilná výroba 23  143   
Odevná výroba 24  71   
Výroba kož. výrobkov 7  390   
Drevárska výroba 73  194   
Vydavateľstvo, tlač 53  12   
Výroba chem. výrobkov 270  349   
Výroba z gumy, plastov 51  193   
Výroba nekov. miner. výr. 27  119   
Výroba kovov 1  29 3  
Výroba kov. výrobkov 164  396   
Výroba strojov 82  271   
Výroba el. strojov 16  34   
Výroba komunikač. zar. 7     
Výroba presných prístr. 26  58   
Výroba mot. vozidiel 492  660   
Výroba ost. dopr. zar. 51  66   
Výroba nábytku 59  133 13  
Výroba el., plynu, vody 64  82 20  
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Tab. č. 4.21. : Spotreba vybraných druhov kvapalných palív v priemysle v GJ 

 Benzíny Petrolej Nafta Vykurovací olej 
ľahký ťažký 

Priemysel spolu 81 689  247 630 2 030 734 189 
Ťažba nerast. surovín 5 519  33 866   
Priemyselná výroba 73 366  210 284 1 218 734 189 
Výroba potravín 7 840  75 622 568 734 189 
Textilná výroba 1 007  6 036   
Odevná výroba 1 051  2 996   
Výroba kož. výrobkov 307  16 456   
Drevárska výroba 3 197  8 187   
Vydavateľstvo, tlač 2 321  506   
Výroba chem. výrobkov 11 826  14 728   
Výroba z gumy, plastov 2 234  8 145   
Výroba nekov. miner. výr. 1 183  5 022   
Výroba kovov 44  1 224 122  
Výroba kov. výrobkov 7 183  16 711   
Výroba strojov 3 592  11 436   
Výroba el. strojov 701  1 435   
Výroba komunikač. zar. 307     
Výroba presných prístr. 1 139  2 448   
Výroba mot. vozidiel 21 550  27 852   
Výroba ost. dopr. zar. 2 234  2 785   
Výroba nábytku 2 584  5 613 528  
Výroba el., plynu, vody 2 804  3 460 812  

 
 

Tab. č. 4.22. : Spotreba vybraných druhov plynných palív v priemysle 

 Zemný plyn Propan - bután Bioplyn 
Tis. m3 GJ Tis. m3 GJ Tis. m3 GJ 

Priemysel spolu 174 226 5 967 244 113 11 456 857 18 957 
Ťažba nerast. surovín 16 874 577 934     
Priemyselná výroba 93 391 3 369 895 113 11 456   
Výroba potravín 44 330 1 518 303 31 3 175   
Textilná výroba 1 739 59 561     
Odevná výroba 240 8 220     
Výroba kož. výrobkov 135 4 624     
Drevárska výroba 79 2 706 2 184   
Vydavateľstvo, tlač 56 1 918     
Výroba chem. výrobkov 4 892 167 551     
Výroba z gumy, plastov 3 625 124 156 1 92   
Výroba nekov. miner. výr. 2 516 86 173 2 230   
Výroba kovov 12 756 436 893     
Výroba kov. výrobkov 3 999 136 966 5 460   
Výroba strojov 2 190 75 008 54 5 429   
Výroba el. strojov 456 15 618     
Výroba komunikač. zar. 162 5 549     
Výroba presných prístr. 450 15 413     
Výroba mot. vozidiel 14 282 489 159 9 874   
Výroba ost. dopr. zar. 3 568 122 204 5 552   
Výroba nábytku 1 620 55 485 5 460   
Výroba el., plynu, vody 58 961 2 019 415   857 18 957 
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Tab. č. 4.23. : Spotreba elektriny a tepla v priemysle 

 Elektrina Teplo 
MWh GJ 

Priemysel spolu 1 148 980 39 062 187 
Ťažba nerast. surovín 13 810 51 819 
Priemyselná výroba 720 492 3 415 832 
Výroba potravín 136 037 1 871 211 
Textilná výroba 30 052 32 116 
Odevná výroba 926 1 079 
Výroba kož. výrobkov 354  
Drevárska výroba 3 402 1 512 
Vydavateľstvo, tlač 189 899 
Výroba chem. výrobkov 93 006 441 723 
Výroba z gumy, plastov 31 659  
Výroba nekov.miner.výr. 10 718 175 665 
Výroba kovov 78 039 138 433 
Výroba kov. výrobkov 78 362 80 372 
Výroba strojov 41 426 35 871 
Výroba el. strojov 6 649 7 262 
Výroba komunikač.zar. 4 888 898 
Výroba presných prístr. 2 060 10 117 
Výroba mot. vozidiel 112 508 358 393 
Výroba ost.dopr. zar. 10 238 26 810 
Výroba nábytku 70 206 213 057 
Výroba el., plynu, vody 414 678 35 594 536 

 

Tab. č. 4.24. : Výroba tepla v teplárňach, výhrevniach podľa zdrojov energie v GJ 

 Výroba tepla Výroba    
spolu jadrová geotermál. palivá iné zdroje 

Priemysel spolu 35 413 816 75 793 4 533 482  40 023 091
Priemyselná výroba   2 589 913  2 589 913 
Výroba potravín   1 853 308  1 853 308 
Výr. el., plynu, vody 35 413 816 75 793 1 943 569  37 433 178
Výr. rozvod el., plyn, para 35 413 816 75 793 1 943 569  37 433 178
Stavebníctvo   6 820  6 820 
Ostatné odvetvia  26 050 381 015  407 065 

 

Tab. č. 4.25. : Dodávka tepla z teplární, výhrevní podľa zdrojov energie v GJ 

 Dodávka tepla Dodávka    
spolu jadrová geotermál. palivá iné zdroje 

Priemysel spolu  75 110 4 318 284  4 393 394 
Priemyselná výroba   2 454 922  2 454 922 
Výroba potravín   1 792 774  1 792 774 
Výr. el., plynu, vody  75 110 1 863 362  1 938 472 
Výr. rozvod el., plyn, para  75 110 1 863 362  1 938 472 
Stavebníctvo   6 820  6 820 
Ostatné odvetvia  26 050 381 015  407 065 
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5. Analýza potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
 
 

Súčasný podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie je nízky a využitie 
obnoviteľných zdrojov s výnimkou vodnej energie je zanedbateľné. Najsľubnejší potenciál 
využitia má biomasa a geotermálna energia. Obnoviteľné tepelné zdroje, hlavne biomasa 
a geotermálna energia poskytujú vysoký potenciál a môžu v podstatnej miere nahradiť 
fosílne palivá a elektrinu. Navyše, biomasa a geotermálna energia poskytujú teplo pri 
takmer nulových emisiách oxidu uhličitého CO2. Naopak, širšiemu využitiu energie vetra u 
nás bráni nedostatok vhodných lokalít na výstavbu veterných elektrární. Avšak OZE 
neznamenajú len výrobu elektriny. Najväčší potenciál na výrobu tepla u nás predstavuje 
biomasa, o niečo menej geotermálna energia a tepelné využitie slnečnej energie. 
Potenciál využitia biomasy a geotermálneho tepla sa vo významnej miere nachádza v 
regióne východného Slovenska, západná časť Slovenska je v tejto oblasti chudobnejšia. 
 

Obr. 5.1. : Technicky využiteľný potenciál OZE v SR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Potenciál vodnej energie 

Slovenská republika trpí nedostatkom primárnych energetických zdrojov energie. 
Jediným významnejším domácim zdrojom je hnedé uhlie, nakoľko vlastná ťažba zemného 
plynu a ropy je nevýznamná. Preto sa v tejto situácii Slovensko zameriava na pokrývanie 
spotreby elektrickej energie z vlastných zdrojov. Veľmi významnými sú pritom obnoviteľné 
zdroje energie (OZE). Medzi takéto zdroje patria v súčasnosti predovšetkým práve vodné 
elektrárne (VE). Pri terajšom stave techniky a reálnych možnostiach krytia našej spotreby 
elektrickej energie sú VE veľmi efektívnym, obnoviteľným a ekologicky výhodným 
producentom elektrickej energie. 

Hydroenergetický potenciál (HEP), ktorý sa využíva vo VE, patrí medzi prírodné 
bohatstvo každej krajiny. Jeho využitie určujú najmä prírodné podmienky a stupeň 
hospodárskeho, technického a spoločenského rozvoja príslušnej krajiny. Vyspelé európske 
štáty dnes využívajú primárny technicky využiteľný hydroenergetický potenciál svojich 
tokov (HEP) na 65 až 95 %. V SR aj napriek výborným prírodným podmienkam je 
v súčasnosti HEP využitý len na cca 61 %.  
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Súčasne využívaný HEP Slovenska 

Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je súčtom využiteľných výrob 
vybudovaných a uvažovaných vodných elektrární na jednotlivých tokoch. Je to potenciál, 
ktorý sa dá využiť po zavedení dostupnej technológie, pričom oproti teoreticky 
využiteľnému sa znižuje o potenciál úsekov tokov, ktorých využívanie sa z technických, 
administratívnych a legislatívnych dôvodov neuvažuje.  

Ako vyplýva z definície technicky využiteľného primárneho HEP sa jeho hodnota 
postupne upresňuje a to z pohľadu vodohospodárskeho, technického, ekonomického a 
ekologického hodnotenia. Podstatné zmeny vo vypracovaných koncepciách 
vodohospodárskych, resp. hydroenergetických diel vyvolal zákon č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý nahradil zákon č. 127/94 Z.z. V roku 
1975 bola hodnota tohto HEP uvádzaná vo výške 6 375 GWh, v roku 1990 – 7 361 GWh, 
v roku 1993 – 6 145 GWh a v roku 1998 6 607 GWh. Tieto hodnoty sa menili podľa 
požadovaných kritérií stanovených v určitej dobe.  

        Veľkosť technicky využiteľného HEP Slovenska podľa spresnenia z roku 2005 [ 7 ]  a 
jeho rozdelenie na VÚC sú uvedené v tab. 4.1 a zahrňujú aj posledný variant parametrov 
navrhovanej VE Sereď a MVE Siladice z roku 2008 (SVP, š.p.). Nakoľko sa hodnotí 
primárny HEP, výkony prečerpávacích vodných elektrární (PVE) so zmiešanou 
akumuláciou (z prirodzeného prítoku a z prečerpávania) sú započítané celé a výroba je 
bez prečerpávania. PVE Čierny Váh nie je započítaná.  

Pri započítaní celkového výkonu a výroby VE vodného diela Gabčíkovo (aj s 
podielom Maďarska) majú v súčasnosti vybudované vodné elektrárne na Slovensku 
inštalovaný výkon 1778,5 MW a ich technicky využiteľný HEP je 5188,8 GWh.  

 

Tab. č. 5.1. : Využitie primárneho technicky využiteľného HEP tokov Slovenska podľa 
VÚC  

 
Vyšší územný 

celok- 
samosprávny kraj 

Primárny technicky 
využiteľný HEP Navrhovaný HEP Využitie 

Celkový Využívaný Celkový Do roku 
2020 Súčasné V roku 

2020 

GWh % 

Bratislavský 548,0 89,0 458,9 8,2 16,24 17,74 
Trnavský 1 736,9 1 519,2 217,7 207,0 87,47 99,39 
Trenčiansky 983,3 952,1 31,2 17,8 96,83 98,64 
Nitriansky 789,0 154,3 634,7 45,6 19,56 25,34 
Žilinský 1 351,4 806,6 544,7 161,3 59,69 71,62 
Banskobystrický 316,2 73,6 242,7 85,6 23,27 50,32 
Košický 235,9 116,0 119,9 12,7 49,16 54,55 

Prešovský 131,3 28,8 102,5 14,3 21,91 72,90 

SR spolu: 6 092,0 3 739,6 2 352,3 552,5 61,39 70,46 

* Pre stanovenie veľkosti primárneho technicky využiteľného HEP Slovenska je pre VE na hraničnom toku 
Dunaj (VD Gabčíkovo, VE  Nagymaros a VE Wolfsthal ) uvedený podiel SR na plánovanom využití 
spoločného hydroenergetického potenciálu t. j. 50 % na  výkone a výrobe. 
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Skutočná výroba elektrickej energie v jednotlivých rokoch na VE je závislá od veľkosti 
prietokov a stavu technologického zariadenia. Z analýzy prevádzky VE v elektrizačnej sústave 
SR v období rokov 1995 až 2004 vyplýva, že VE (bez VE mimo rezort energetiky) vyrobili 
v danom období priemerne ročne 4 653 GWh, čo predstavovalo priemerne 16,36 % výroby 
všetkých zdrojov v ES SR. Z toho priemerná ročná výroba VE vodného diela Gabčíkovo bola 
2356 GWh (50,62 % výroby VE). Najväčšia výroba VE na Slovensku v uvedenom období bola 
v roku 2002 a to 5370 GWh a najmenšia v roku 2003 a to 3 582 GWh. 

VE s inštalovaným výkonom do 10 MW nazývame malé vodné elektrárne (MVE). Vodné 
elektrárne nad 10 MW vyrobia cca 94,7 % výroby VE na Slovensku. 

 
Technicky využiteľný HEP VÚC Trnavského samosprávneho kraja 

Z tabuľky 5.1 vyplýva, že vo VÚC Trnavský kraj je sústredená najväčšia hodnota 
primárneho technicky využiteľného HEP a to 1 736,9 GWh, čo je vyvolané vybudovanými 
vodnými dielami na Dunaji. Treba uviesť, že z hľadiska využitia HEP SR je rozhodujúci 
samotný tok Dunaj, ktorý predstavuje i v rámci všetkých tokov Slovenskej republiky 
približne 40 % tohto potenciálu. Taktiež je tu vybudovaná na rieke Váh VE Madunice  
s priemernou ročnou výrobou 142 GWh. 

Zoznam vybudovaných a navrhovaných vodných elektrární s hlavnými parametrami 
vo VÚC Trnavský kraj je v nasledujúcej tabuľke a predstavuje celkový primárny technicky 
využiteľný HEP vo VÚC Trnavský samosprávny kraj. 

 

Tab. č. 5.2. : Celkový primárny technicky využiteľný HEP vo  VÚC - Trnavský sam. kraj 

P.č. Názov VE, MVE Tok Vodohospodárske 
zariadenie 

Výkon 
MW 

HEP 
GWh Kat. Poznámka 

1 Petrova Ves - Unín Unínsky p. vodná nádrž 0,009 0,026   VZ-V 

2 Prietrž Myjava vodná nádrž 0,125 0,534     
3 Lopašov Chvojnica vodná nádrž 0,046 0,220     
4 Čáčov Myjava stupeň 0,018 0,092   VZ-V 
5 Sobotište Teplica vodná nádrž 0,116 0,540     
6 Kunov Teplica vodná nádrž 0,031 0,112 V   
7 Šaštín - Stráže Myjava hať 0,07 0,332 N VZ-V 
8 Kuklov Myjava hať 0,065 0,251 N VZ-V 
9 Buková Hrudky vodná nádrž 0,011 0,009 V   

10 MVE Dobrohošť   Der. kan. VD 
Gabčíkova. odberný objekt 2,20 10,4 N VZ-V 

11 MVE závl.kan.S VII Der. kan. VD 
Gabčíkova odberný objekt 1,04 3,6 V 

  

12 Gabčíkovo 1) Dunaj 
Deriv. kanál  hať 360,0 1 363,5 

V 
Cel. HEP 2727 
GWh 

13 Blahová Malý Dunaj hať 1,20 8,2 N   
14 V. Blahovo (Č. Voda) Malý Dunaj hať 1,20 7,1 V   
15 Topoľníky Malý Dunaj hať 1,11 8,89     
16 Drahovce Váh hať - zdrž 0,375 2,75 V   

17 Sokolovce Váh odvod.rigol  
VD Drahovce 0,015 0,078 V   

18 Madunice Váh-der. 
kanál stupeň, kanál, VE 43,2 141,7 V   

19 Čerenec Holeška vodná nádrž 0,006 0,021 N VZ-V 
20 Dechtice  Horná Blava prepážka 0,01 0,042 V   
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P.č. Názov VE, MVE Tok Vodohospodárske 
zariadenie 

Výkon 
MW 

HEP 
GWh Kat. Poznámka 

21 Radošovce Horná Blava derivácia 0,022 0,014 V   

22 Siladice - alt. 2008 Váh hať - využ. sanit. 
priet. 0,603 4,860 N ÚR 

23 Sereď  -  alt. 2008 Váh derivácia 51,34 182,9 N ÚR 
24 Boleráz Trnávka vodná nádrž 0,08 0,480     
25 Horné Orešany Parná  vodná nádrž 0,074 0,260 V   

 Spolu     462,97 1 736,9   

 Z toho : vybudované: 405,98 1 519,2   

   využitie % :   87,46   

   návrh výstavby VE do r. 2020 55,5 207,0   

  využitie % :  99,38   

Pozn.: 1)Započítaný 50 % podiel Slovenska, V - vybudované vodné elektrárne, VZ - V - vybudované 
vodohospodárske (vzdúvacie) zariadenie, ÚR -bolo už vydané územné rozhodnutie, N -navrhované do 
výstavby do roku 2020 

 

Súčasné využitie HEP VÚC Trnavského samosprávneho kraja 

Technicky využiteľný HEP vybudovaných VE a MVE v Trnavskom samosprávnom 
kraji je 1 519,2 GWh, čo predstavuje súčasné využitie celkového technicky využiteľného 
HEP tohto kraja vo výške 87,46 %. Ich inštalovaný výkon je 405,98 MW. Jedná sa 
o hodnoty bez podielu Maďarskej republiky. Pri započítaní celej výroby a výkonu VE 
vodného diela Gabčíkovo (v súčasnosti je využívané len pre SR) je inštalovaný výkon 
vybudovaných VE a MVE v Trnavskom samosprávnom kraji 766,0 MW a ich celkový 
technicky využiteľný HEP je 3100,7 GWh. 

Základné parametre vybudovaných VE a MVE sú uvedené v Tab. č. 5.2. 

Vybudované VE nad 10 MW v kraji sú 2 a to VE Gabčíkovo a VE Madunice. Ich 
celkový inštalovaný výkon je 763,2 MW a technicky využiteľný HEP 2 868,7 GWh (aj 
s podielom Maďarska), čo predstavuje 99,52 % celkového technicky využiteľného HEP 
vybudovaných VE a MVE v Trnavskom samosprávnom kraji.  

Vybudovaných MVE v Trnavskom samosprávnom kraji je 9 s celkovým  inštalovaným 
výkonom 2,78 MW a ich technicky využiteľný potenciál je 13,97 GWh. 
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Možnosti ďalšieho využitia HEP VÚC Trnavského samosprávneho kraja 

Možnosti ďalšej výstavby VE a MVE v Trnavskom samosprávnom kraji vyplývajú 
z tabuľky č. 5.3. V tabuľke sú uvedené do možnej výstavby navrhované VE a MVE. 

 

Tab. č. 5.3. : Navrhované do výstavby VE a MVE vo  VÚC - Trnavský samosprávny kraj 

P.č. Názov MVE Tok Vodohospodár. 
zariadenie 

Výkon 
MW 

HEP 
GWh 

1 Sereď  - alt. 2008 Váh derivácia 51,340 182,90 

2 Siladice - alt. 2008 Váh hať - využ. sanit. priet. 0,603 4,86 

3 Petrova Ves - Unín Unínsky p. vodná nádrž 0,009 0,026 

4 Prietrž Myjava vodná nádrž 0,125 0,534 

5 Lopašov Chvojnica vodná nádrž 0,046 0,22 

6 Čáčov Myjava stupeň 0,018 0,092 

7 Sobotište Teplica vodná nádrž 0,116 0,54 

8 Šaštín - Stráže Myjava hať 0,070 0,332 

9 Kuklov Myjava hať 0,065 0,251 

10 MVE Dobrohošť   Der .kan. VD 
Gabčíkova. odberný objekt 2,200 10,40 

11 Blahová Malý Dunaj hať 1,200 8,20 

12 Topoľníky Malý Dunaj hať 1,110 8,89 

13 Čerenec Holeška vodná nádrž 0,006 0,021 

14 Boleráz Trnávka vodná nádrž 0,080 0,48 

  Spolu     56,99 217,7 

 
 

Z navrhovaného využitia je najvýznamnejší úsek Váhu medzi VD Kráľová a VE 
Madunice (nachádza sa v údolnej nive toku Váhu, ohraničenej mestami Sereď 
a Hlohovec). Úsek medzi rkm 76,0 a rkm 101,9 sa  navrhuje využiť derivačnou schémou, 
ktorá pozostáva z hate Siladice, prívodného kanála a hydrouzla Sereď. Uvedená schéma 
zvýši využitie hydroenergetického potenciálu Váhu o cca 183 GWh. Vodné dielo Sereď 
s vodnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 51,34 MW zrejme bude posledná z veľkých 
vodných elektrární s inštalovaným výkonom  nad 10 MW. Využitie primárneho technicky 
využiteľného HEP v Trnavskom samosprávnom kraji po realizácií uvedeného vodného 
diela bude takmer 100%.  

Navrhovaný počet MVE do ďalšej výstavby je 13, ich inštalovaný výkon bude cca 
5,65 MW a priemerná ročná výroba  cca  34,8 GWh. 

Celkový inštalovaný výkon VE a MVE navrhovaných do výstavby v kraji bude cca 
57,0 MW a ich technicky využiteľný HEP 217,7 GWh, čo predstavuje ich možnú priemernú 
ročnú výrobu. Z toho do roku 2020 sa uvažuje postaviť VE Sereď a šesť MVE (pozri tab. č. 
5.2), čím by sa oproti súčasnosti zvýšil výkon o 55,5 MW a výroba o 207,0 GWh. Využitie 
technicky využiteľného HEP v Trnavskom samosprávnom kraji by v roku 2020 dosiahlo 
99,42 %. 
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5.2 Potenciál biomasy 
 

Z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie najväčší technicky využiteľný potenciál 
predstavuje biomasa, až 32% z celkového TVP. V našich podmienkach je reálne používať 
na energetické účely lesnú biomasu vrátane energetických porastov, poľnohospodársku 
biomasu, odpady z drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu a odpadovú biomasu. 
V stanovenom TVP biomasy tvoria odpady z drevospracujúceho priemyslu viac ako 37%, 
lesná biomasa tiež cca 37% a poľnohospodárska biomasa 19,5%. Uvedený TVP je 
odvodený z energetickej hodnoty ročného využiteľného množstva jednotlivých druhov 
biomasy,  ktorá je 38 872 TJ/rok (10 798 GWh/rok). Predstavuje reálny energetický výstup 
využitia tohto množstva vo forme tepelnej a elektrickej energie, s účinnosťou premeny, 
zodpovedajúcou moderným pokrokovým technológiám. 

Technicky využiteľný potenciál biomasy predstavuje 15% z hrubej domácej spotreby 
energie (celková spotreba energie) SR. Biomasa má dobrú perspektívu pri výrobe tepla 
pre vykurovanie, najmä v centrálnych vykurovacích systémoch s využitím malých 
a stredných zariadení na výrobu tepla vo forme drevných štiepok a slamy a v 
domácnostiach vo forme peliet a brikiet. Pomerne rýchlym riešením zvýšeného využívania 
biomasy je spoluspaľovanie s fosílnym palivom v tepelných elektrárňach a pri 
kombinovanej výrobe elektriny a tepla (teplárne). V prípade väčších zariadení je 
najdôležitejším faktorom optimalizácia logistických nákladov. Význam biomasy je tiež 
v možnosti vytvárať nové pracovné príležitosti, hlavne vo vidieckych oblastiach, pričom sa 
zaisťuje aj sanácia lesných plôch. 

Taktiež lokalizácia zdroja spaľujúceho drevo je veľmi dôležitá, vzhľadom na typické 
pachové emisie a potrebu dovozu paliva a jeho skladovanie na pohotovostnej skládke. 
Obecné zhodnotenie výhod a nevýhod využívania biomasy dáva nasledujúca tabuľka. 
 

Tab. č. 5.4. : Výhody a nevýhody využívania biomasy 

Biomasa Výhody Nevýhody 
rýchle rastúce dreviny 1 2 
lesný odpad 3 4 
slama 5 6 
seno 7 - 
miscanthus 8 9 

 
1 - malé riziko erózie a zhutnenie pôdy 
2 - v porovnaní s bežným lesom nutnosť určitého hnojenia 
3 - možnosť potlačenia chorôb 
4 - obmedzenie vzniku humusu 
5 -nie je nutné používať prídavné prostriedky 
6 - obmedzenie zásob humusu 
7 - malé nebezpečie erózie, zhutnenia pôdy a akumulácia dusíka v pôde 
8 - malé nebezpečie erózie pôdy a akumulácia dusíka v pôde 
9 - stredné zhutnenie pôdy, vznik monokultúry a požiadaviek na závlahy 
 

Pri využívaní biomasy je nutné vyhodnotiť základné charakteristiky, klady, zápory, 
ako aj budúce možnosti, prípadne problémy. 
 
Kladné charakteristiky: 

- najperspektívnejší zdroj energie 
- najväčší využiteľný potenciál 
- zanedbateľný obsah síry a častíc v porovnaní s uhlím (rádovo 0,01 %) 
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Záporné charakteristiky: 
- náklady na dopravu / logistika / 
- potreba skladovania z dôvodu sezónnosti pestovania 
- potreba zabezpečenia dlhodobo spoľahlivej dodávky biomasy 

 
Možnosti využitia: 

- znižovanie závislosti na dovoze fosílnych palív 
- rozvoj vidieckych oblastíf a zamestnanosti 
- diverzifikácia poľnohospodárstva 
- vznik pracovných príležitostí vo výrobe a obsluhe zariadení 
- rozvoj nových vedných odborov (napr. biotechnológie) 

 
Problémy v budúcnosti: 

- rast ceny biomasy z dôvodu vyššieho dopytu 
- rast nákladov na dopravu biomasy 
- nedostatok biomasy pri rozšírení použitia 

 
Pre spracovanie biomasy sú k dispozícii procesy tepelné a biologické. Tepelné 

zahrňujú spaľovanie, pyrolýzu a splyňovanie. Spaľovanie je investične najlacnejšie, 
splyňovanie a pyrolýza sú efektívne inovácie, umožňujúce ľahšie čistenie plynov, ale 
hlavne použitie v spaľovacej turbíne, alebo v spaľovacom motore pri kombinovanej výrobe 
elektriny a tepla.  

Biologické procesy zahrňujú anaeróbnu digesciu a etanolovú fermentáciu. Získaný 
plyn, alebo lieh je možno priamo spaľovať, druhým produktom je hnojivo (kompost). 
 

Tab. č. 5.5. : Základné parametre vybraných biopalív na báze biomasy – dendromasy 

Palivo Vlhkosť -
obsah vody % 

Výhrevnosť 
kJ/kg 

Popol 
% 

Účinnosť 
spaľovania % 

Hustota 
kg/m3 

Dendromasa - drevo 0 18 560 0,3-1,5 70-92 Smrek - buk 
1.Dendropalivo 8 - 40 19 000 - 10 100 0,3 1,0 75 92 SM           BK
a) štiepky -drevo 10 16 400   160          180
dĺžka 5-50 mm 20 14 280   180          200
šírka  5-30 mm 30 12 800   200          220
hrúbka 5-15 mm 40 10 100   215          235
b) piliny/prach 
0,5-5 mm/0,004-0,5 8 - 10 17 600 - 15 000   120 - 180 

c) kôra 40 - 48 12 100 - 10 500 1,5  300 
 

Na základe praktických skúseností z prevádzkovaných zdrojov sa odporúča pri 
návrhu zdroja počítať s priemernou výhrevnosťou drevnej štiepky v rozsahu 9 až 10 MJ/kg. 
Pri cene cca 1 400 Sk/t vychádza cena tepla v palive 140 až 156 Sk/GJ, ak zoberieme do 
úvahy účinnosť kotlov na biomasu 85 %, budú palivové náklady 165 až 184 Sk/GJ. Pri 
porovnaní so zemným plynom (11,50 Sk/m3 a výhrevnosť 34,2 MJ/m3,účinnosť 92 %) je 
cena paliva 336 Sk/GJ, resp. 365 Sk/GJ.  

Pri spaľovaní rastlín vznikajú obvykle emisie SOx, NOx a CO, tiež však dioxíny, 
prípadne i ťažké kovy v úlete a popole. Závisí to od druhu rastliny, spaľovacom zariadení, 
technológii spaľovania a čistenia spalín. 

Predpokladané emisie ako aj škodliviny vo vybraných biopalivách udávajú 
nasledovné tabuľky. 
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Tab. č. 5.6. : Emisie pri spaľovaní biomasy (mg/m3) 

Emisia Predpis Očakávaná hodnota 
Celkový úlet pevných častíc 50 10 - 50 
Celkový uhlík 50 10 - 50 
SO2 400 20 - 200 
NO2 500 150 - 500 
CO 250 50 - 250 

 

Tab. č. 5.7. : Škodliviny vo vybraných palivách  ( % )  

Palivo Drevo Miscanthus Slama Seno Obilie 
Dusík 0,16 - 0,32 0,4 - 0,7 0,4 - 0,7 0,8 -1,8 0,8 -1,8 
Síra < 0,05 0,05 - 0,2 0,05 - 0,2 0,05 -2 0,06 - 0,4 
Chlór 0,07 - 0,2 0,2 - 0,5 0,7 - 0,8 0,2 -0,5 0,2 -0,5 
Popol 8 - 15 12 - 44 12 - 44 12 - 44 20 - 40 
K2O v popole    6 - 9 50 - 250 

 
V súčasnosti sa ukazuje ako veľmi zaujímavé spaľovanie slamy. Na základe analýzy 

možno konštatovať, že na Slovensku je teoreticky možné v súčasnosti na energetické 
účely využívať až 729 000 ton slamy z husto siatych obilnín, čo predstavuje z 
energetického hľadiska 10,4 PJ tepla. 

 
Produkcia slamy z pestovania repky predstavuje 206 000 ton s energetickým 

ekvivalentom 0,82 TWh alebo 2,9 PJ tepla. Produkcia slamy z pestovania slnečnice 
predstavuje 220 000 ton s energetickým ekvivalentom 0,81 TWh alebo 2,8 PJ tepla. K 
produkcii slamy obilnín, kukurice, repky a slnečnice môžeme počítať aj s produkciou 
drevnej hmoty zo sadov, vinohradov a náletu drevín z trvalých trávnych porastov, ktorých 
ročná produkcia je spolu 208 000 ton s energetickým ekvivalentom 0,9 TWh alebo 3,1 PJ. 
 
Vyhodnotenie energetického ekvivalentu uvažuje nasledovnú priemernú výhrevnosť slamy 
jednotlivých poľnohospodárskych plodín: 

- slama z obilnín: 14,24 MJ/kg 
- slama z kukurice: 14,00 MJ/kg 
- slama zo slnečnice: 12,70 MJ/kg 
- slama z repky: 14,07 MJ/kg 
- biomasa uvažovaných odpadových drevín: 14,90 MJ/kg 

 
Možnú ročnú produkciu na energetické účely podľa druhu biomasy udáva nasledujúca 
tabuľka. 

Tab. č. 5.8. : Energetický potenciál biomasy na Slovensku 

P.č. Druh biomasy Možná ročná produkcia 
na energetické účely v t 

Energetický ekvivalent 
TWh PJ 

1. Slama obilná 729 000 2,8 10,4 
2. Kukurica 668 000 2,61 9,4 
3. Slnečnica 220 000 0,81 2,8 
4. Repka 206 000 0,82 2,9 
5. Drevný odpad 208 000 0,9 3,1 

6. 
Biomasa vhodná na 
energetické účely 
(položka 1 až 5) 

2 031 000 7,94 28,6 

7. Bionafta 100 000 3,0 11 
8. Bioplyn 277 mil. m3  1,95 6,9 

      Pozn.: Tepelný ekvivalent je množstvo tepla v palive (biomase) 
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Biomasa je tiež zdrojom na výrobu biopalív. V súčasnosti sú dostupné biopalivá 
1. generácie, ktoré budú dominovať pri napĺňaní cieľa 5,75% obsahu v motorových 
palivách v roku 2010. Je predpoklad, že do 10 rokov budú rozvinuté technológie na výrobu 
2. generácie biopalív, ktoré nahradia významnú časť fosílnych palív využívaných pre 
dopravu. Ďalšou možnosťou využitia biomasy je výroba bioplynu. Bioplyn vyrobený z 
poľnohospodárskej biomasy, exkrementov hospodárskych zvierat, biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov a priemyselného organického odpadu (napr. parkové 
a záhradné bioodpady, kaly z čistiarne odpadových vôd, potravinárske odpady z 
konzervárenských, mliekarenských, jatočných prevádzok a pod.) je možné využívať na 
výrobu elektriny a tepla. 

 
Pri využívaní bioplynu podobne ako u biomasy vyhodnotíme základné 

charakteristiky, klady, zápory, ako aj budúce možnosti, prípadne problémy. 
 
Kladné charakteristiky: 

- okamžite využiteľný potenciál 
- vysoká účinnosť výroby elektriny a tepla 
- výkonovo stabilný zdroj energie 
- splynovanie umožňuje využiť na energetické účely aj odpady 

 
Záporné charakteristiky: 

- koncentrácia biomasy 
- malé skúsenosti s prípravou, výstavbou a prevádzkovaním bioplynových staníc 
- nerozvinutý trh tuzemských dodávateľov 

 
Možnosti: 

- diverzifikácia energetických zdrojov 
- znižovanie závislosti na dovoze fosílnych palív 
- možnosti rozvoja vybraných oblastí 
- diverzifikácia poľnohospodárstva 
- vznik pracovných príležitostí 
- rozvoj nových vedných odborov 

 
Možné problémy: 

- úbytok biomasy pre výrobu bioplynu, prípadne rast ceny 
 
Spaľovaním bioplynu je možné získať tak elektrinu ako aj teplo. Takáto výroba 

prebieha najčastejšie v kogeneračnej jednotke so spaľovacím motorom, pričom výroba 
elektriny predstavuje asi 30-40 % a tepla 40-50 % energie obsiahnutej v bioplyne. Zvyšok 
predstavuje tepelná energia potrebná na udržanie optimálnej prevádzkovej teploty v 
procese. Proces anaerobického vyhnívania organických zvyškov prebieha vo fermentoroch 
bez prístupu vzduchu a okrem bioplynu tu vzniká aj tuhý odpad, ktorý je vhodným 
hnojivom pre poľnohospodárske účely. 

Rozhodujúcim kritériom pre širšie využívanie výroby bioplynu z exkrementov 
hospodárskych zvierat sú náklady výroby energií z bioplynu a zabezpečenie celoročného 
využitia vyrobeného tepla. Vyrobená elektrina by prednostne mala byť využívaná pre 
spotrebu vo vlastnom podniku. Prebytky bývajú dodávané do verejnej siete. 
 
 
Potenciál biomasy v Trnavskom kraji 
 

Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje SR. Z celkovej 
rozlohy kraja zaberá poľnohospodárska pôda 70,8 %. Stupeň obrábania ornej pôdy (89,8 
%) je najvyšší zo všetkých krajov SR (celoslovenský priemer je 58,7 %). Produkčná 
schopnosť poľnohospodárskych pôd na území kraja je veľmi dobrá. Zodpovedá tomu i 
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štruktúra osevných plôch, z ktorých najväčšie zastúpenie majú obilniny, olejniny, cukrová 
repa a viacročné krmoviny, kde sa dosahujú aj najvyššie hektárové úrody v rámci krajov 
SR. Rastlinnú výrobu dopĺňa i živočíšna výroba, pričom výrazný podiel má chov 
hovädzieho dobytka a ošípaných. 

Z hore uvedeného je zrejmé, že  využitie cielene pestovanej biomasy na spaľovacie 
účely môže zohrať dôležitú úlohu z hľadiska potenciálu obnoviteľných zdrojov energie. Do 
úvahy prichádzajú najmä obilniny a ich odpadová slama, ktorá môže byť pestovaná na 
spaľovanie aj s obilím napr. na menej hodnotných poľnohospodárskych plochách. Rozloha 
tzv. sekundárnej poľnohospodárskej pôdy v Trnavskom kraji predstavuje 17 431 ha. Táto 
pôda je vhodná na využitie ako plochy pre cielené pestovanie energetických plodín, t.j. na 
iné ako potravinárske účely bez toho, aby nastalo jej znehodnotenie.  

Najviac sa na spaľovanie využíva pšeničná slama, lebo sa zvyčajne pestuje na 
najväčších plochách, možné je využívať i slamu z jačmeňa. Pre energetické účely je 
možné úspešne využiť i kukuričnú slamu pri pestovaní kukurice na zrno. Nahrubo 
narezanú možno spaľovať ako drevnú štiepku, podobne aj kukuričné šúľky po vymlátení. 

Veľmi vhodná pre priame spaľovanie je slama olejnín, pretože nie je vhodná na 
kŕmenie a preto sa stáva vhodným odpadom, ktorý možno energeticky zhodnotiť. 

Repka sa tradične pestuje pre semená na výrobu oleja, avšak v súčasnosti je snaha 
o vyššie využitie pre produkciu bionafty, hoci tiež naráža na odporcov z hľadiska 
ekonomického vplyvu. Pre energetické účely je vhodná všetka repková slama. Z hľadiska 
výnosnosti je výhodná najmä ozimná repka, výnosy sa pohybujú v rozmedzí od cca 2,8 do 
4,5 t/ha. To je síce menej ako požadovaný výnos pri cielenom pestovaní fytoenergetických 
plodín (priemerné výnosy suchej hmoty sú cca 5 - 12 t/ha), avšak tu ide iba o využitie 
vedľajšieho produktu, t.j. slamy. Suchá repková slama má vyššiu výhrevnosť 15 - 17,5 GJ/t 
oproti obilnej slame, kde sa počíta s výhrevnosťou cca 14,0 - 14,4 GJ/t. 

V prípade zámeru využívania slamy z obilnín alebo olejnín ako paliva je treba 
zohľadniť konkrétne plochy, kvalitu odrody, dopravné vzdialenosti od potenciálnej kotolne. 

Ďalším vhodným energetickým palivom je drevná štiepka, prípadne odpad 
z drevárskej výroby a pre menšie zariadenia drevné pelety, ktorých cena v ostatnom 
období poklesla. 

Napriek tomu, že Trnavský kraj nemá rovnomerne rozložené lesné porasty (najvyššia 
hustota je v okresoch Senica a Skalica, ako aj oblasti pod Malými Karpatmi), existuje 
dostatočný potenciál na využitie tohto paliva. Na využitie drevnej štiepky sú vhodné najmä 
centrálne zdroje tepla s tepelnými výkonmi nad 1 MW. Ako už bolo uvedené v základnej 
informácii je cena tepla v palive okolo 150 Sk/GJ, cena tepla v palive pri použití zemného 
plynu je cca 336 Sk/GJ, pričom cena drevnej štiepky je pri dobrej dlhodobej zmluve 
relatívne stabilná, pokiaľ cena zemného plynu neprestajne rastie. Na stabilizáciu ceny 
tepla pre SCZT je teda vhodné nahradiť aspoň časť zdrojov s kotlami na zemný plyn 
kotlami na spaľovanie drevnej štiepky, alebo slamy. 

Pre využitie drevnej štiepky sú vhodné, ako už bolo uvedené, kotly s inštalovaným 
tepelným výkonom aspoň 1 MW, teda do úvahy prichádzajú hlavne centrálne zdroje, t.j. 
výhrevne, prípadne blokové kotolne. 

Z prehľadov prevádzkovaných tepelných zdrojov v systéme CZT bolo zmapovaných 
približne 1 227 000 GJ tepla za rok. Do rozboru neboli zahrnuté mestá Trnava, Holíč, 
Hlohovec a Leopoldov, zásobované teplom z kondenzačných elektrární. Z analýz možnosti 
využitia drevnej štiepky (vhodná kotolňa, vhodná lokalita s dobrým rozptylom 
znečisťujúcich látok a priestorom na pohotovostnú skládku paliva a vhodné dopravné 
cesty) vychádza, že potenciál využiteľných dodávok tepla z drevnej štiepky predstavuje 
cca 20 až 25 % z celkovej dodávky tepla. 
To predstavuje spotrebu drevnej štiepky 31350 až 39200 t/r (výhrevnosť 9 MJ/kg, účinnosť 
87 %). V prípade náhrady zemného plynu to predstavuje úsporu emisií skleníkových 
plynov vo výške 15 600 až 19 500 t CO2/r. 
Pre mesto Trnava prichádza do úvahy vybudovanie kotolne na biomasu (pravdepodobne 
slamu) v prípade ukončenia dodávok tepla z EBO, alebo pre prípad výstavby záložného 
zdroja. 
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Bioplyn sa ukazuje ako perspektívne palivo pre kogeneračné jednotky. Je 

obnoviteľným zdrojom energie a z hľadiska produkcie CO2 je neutrálny. Ako už bolo 
uvedené, bioplyn je produktom látkovej výmeny metanových baktérií, ktoré bez prístupu 
vzduchu rozkladajú organickú  hmotu pri teplote medzi 0 - 70 °C. 

Najvýhodnejšie je z bioplynu vyrábať teplo a elektrinu v kogeneračných jednotkách. 
V nich sa bioplyn spaľuje v upravených benzínových alebo naftových motoroch, v prípade 
väčších výkonov v plynových turbínach. Teplom z výfukových plynov, chladenia motora a 
mazacieho oleja sa ohrieva fermentor - od teploty fermentácie závisí intenzita vývinu 
bioplynu, ako aj voda na vykurovanie alebo príprava TÚV. Mechanická energia motora sa 
používa na pohon elektrického generátora na výrobu elektriny. K nedostatkom 
kogeneračných jednotiek patrí skutočnosť, že výroba elektriny je viazaná na spotrebu 
tepla, ktorého spotreba nie je rovnomerná v priebehu roka. Výhodou je, že v čase poklesu 
odberu elektrickej energie sa môže prebytok bioplynu akumulovať a využiť v čase špičky. 

Výhodnosť využitia bioplynu možno dokumentovať na príklade kukuričnej siláže pri 
predpokladanom množstve 20 - 25 tis./r. Ročné náklady by prestavovali 32 - 40 mil. Sk. 
Tržby len za elektrickú energiu pri plnej výrobe by dosiahli 37,5 mil. Sk, pri predpokladanej 
cene výkupu elektrickej energie vyrobenej anaeróbnou fermentáciou stanovenej 
rozhodnutím URSO pre rok 2008 na 4,31 Sk/kWh. 
 
 

5.3 Potenciál veternej energie 
 

Veterná energia má bohatý potenciál v globálnom meradle, pričom ponúka možnosti 
centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby elektrickej energie. V EÚ majú najväčší 
potenciál oblasti v blízkosti Atlantického pobrežia, na Slovensku v horských oblastiach ale 
aj na Podunajskej nížine.  

Vzhľadom na to, že veličiny spojené s meraním vetra sú premenlivé, je potrebné 
zohľadniť nové neokamžité veličiny vychádzajúce zo štatistických princípov. V ďalšom 
uvedieme 6 veličín, ktoré v rozhodujúcej miere zohľadňujú potenciál veternej energie: 
- rýchlosť vetra a určujúca rýchlosť - okamžitá rýchlosť vetra v stanovenom bode 
vykazuje značné fluktuácie  s rôznymi frekvenciami. Okamžitá rýchlosť vetra zistená 
súčasne v 3  výškach na jednom stožiari vykazuje rôzne hodnoty. Pri výpočtoch sa 
vychádza vždy zo strednej /určujúcej/ rýchlosti, ktorá vychádza z okamžitej a fluktuačnej 
rýchlosti vetra. Ochrany veterných turbín ich vzhľadom na pevnostné podmienky odstavujú 
pri rýchlostiach vetra nad 25 m/s, pričom listy vrtule sa nastavia do smeru vetra tak, aby 
mali čo najnižší aerodynamický odpor. 
- rýchlostný profil vetra a drsnosť povrchu - v dôsledku trenia sa spodné vrstvy 
vzduchu pohybujú pomalšie. Pokles rýchlosti s výškou býva v praxi aproximovaný 
mocninovou, alebo logaritmickou funkciou, kde exponentom je zohľadnená i drsnosť 
povrchu. Je nutné poznamenať, že koeficienty drsnosti povrchu terénu sa menia s výškou 
vegetácie, snehom atď. Znamená to, že sa menia i s ročnými obdobiami. Dôležitá je ale aj 
skutočnosť zmeny drsnosti v rôznych smeroch. 
- turbulencia - fluktuačná zložka rýchlosti s frekvenciou do 10 min je merateľným 
prejavom turbulencie. Intenzite turbulencie je pomer strednej odchýlky rýchlosti ku strednej 
- určujúcej hodnote rýchlosti. Turbulencia dosť významne zaťažuje konštrukciu celej 
veternej elektrárne. Nepríjemný je stav, keď frekvencia turbulentných rázov sa veľmi blíži 
vlastnej frekvencii konštrukcie. 
- nárazy vetra - pod týmto pojmom sa rozumejú hlavne extrémne hodnoty vetra, ktoré sa 
dosiahnu len na krátky okamih. Sú to mikrometeorologické špičky spôsobené práve 
turbulenciou. 
- smer vetra - zdá sa, že smer vetra je úplne náhodný, nie je tomu tak. Celkové trendy 
smeru vetra sú dané typom počasia. Typizácia polôh tlakových centier, ako aj smerov 
výškového prúdenia rozoznáva 19 rôznych druhov počasia. Pohoria a údolia výrazne 
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ovplyvňujú nielen rýchlosť, ale i smer vetra. Veľmi dôležité je i termicky iniciované 
prúdenie. Za slnečných dní sa povrch zeme ohrieva výrazne rýchlejšie než vodný povrch. 
Teplejší vzduch potom pôsobením termického prúdenia stúpa v pobrežnej zóne hore, 
zatiaľ čo na jeho miesto prúdi relatívne chladný morský vzduch. 
- početnosť veterných dní - početnosť veterných dní vyjadruje, koľko času fúka vietor z 
nejakého intervalu rýchlosti. Je to najdôležitejšia charakteristika veternosti zvolenej 
lokality. Má priamy vplyv na množstvo vyrobenej elektrickej energie zvoleným veterným 
zariadením. Má rozhodujúci vplyv pre rentabilitu prevádzky veternej elektrárne. 
- extrémne vetry a ich pravdepodobnosť - sem patria, ako extrémy určujúcej rýchlosti, 
tak aj ich superpozícia s turbulenciou, čiže nárazy vetra za už aj tak extrémne veterného 
počasia. Najväčšie nárazy sa vyskytujú hlavne vo vysokohorských terénoch. Veľké 
elektrárne vyrábané špecializovanými výrobcami bývajú zvyčajne konštruované na 
deštrukčnú rýchlosť vetra  50 až 70 m/s. 

 
Európske spoločnosti vyrábajú viac ako 80% celosvetovej produkcie veterných 

turbín. To sa prejavuje aj vo vysokej miere inštalácií (približne 85% všetkých inštalácií sa 
nachádza v Európe). Z energie vetra sa každoročne vyrobí 2% európskej elektriny. V 
Nemecku sa toto číslo blíži ku 5% a v Dánsku až ku 20%. 

V porovnaní s rokom 1997 sa v roku 2003 kapacita veterných turbín v Európe 
zoštvornásobila a dosiahla v krajinách EÚ hodnotu 24 626 MW. Pritom v roku 2002 sa 
90% inštalovanej kapacity nachádzalo v troch krajinách - v Nemecku, Španielsku a 
Dánsku. 

V posledných rokoch najviac investícii v rámci OZE v EU bolo do veternej energetiky, 
ktorá zaznamenala najväčší nárast inštalovaného výkonu. V roku 2005 predstavoval 
inštalovaný výkon v Európe 40 500 MW. Veterné elektrárne premieňajú energiu prúdenia 
vzduchu na elektrickú energiu. Vietor prúdi cez plochu rotora a pôsobí na vhodne 
nastavené lopatky rotora turbíny a roztáča rotor. Krútiaci moment rotora sa prenáša cez 
prevodovku, alebo priamo na spojku elektrického generátora, kde sa vyrába jednosmerný, 
resp. striedavý prúd. Inštalovaný výkon najväčších veterných turbín dosahuje v súčasnosti 
5 000 kW. 

 
Veterné elektrárne rozdeľujeme podľa veľkosti inštalovaného výkonu na: 

- mikro-zdroje - s výkonom do 30 kW - vyrábajú jednosmerný prúd obyčajne na 
nabíjanie batérií 

- stredne veľké elektrárne - s výkonom do 100 kW - dodávajú striedavý prúd do siete 
- veľké elektrárne - s výkonom nad 100 kW - dodávajú striedavý prúd do siete. 

 
V súčasnosti sa bežne budujú veterné elektrárne s výkonom 1,5 - 2,5 MW.  Predpokladaná 
životnosť turbín je 20 až 25 rokov. Počas tohto obdobia má byť schopná pracovať približne 
120 tisíc hodín. Náklady na inštaláciu vychádzajú okolo 1 mil. EUR/MW. Vzhľadom na 
rozpracovanosť projektov, čo predstavuje inštaláciu cca 150 MW, je reálne dosiahnuť na 
Slovensku do roku 2010 výrobu 300 GWh. 
 
Z hľadiska kladov a záporov využitia veternej energie možno hodnotiť: 
klady: 

- dostatočný technický potenciál 
- minimálne prevádzkové náklady 
- minimálne dopady na ŽP. 

zápory: 
- nízka stabilita výkonu 
- potreba regulačného výkonu siete 
- náročnosť na výber lokality 
- vysoké investičné náklady 
- vizuálna zmena prostredia 
- hluk. 
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Potenciál veternej energie na Slovensku a v Trnavskom kraji 

 
Vzhľadom na finančnú a časovú náročnosť nebol na Slovensku doteraz podrobne 

zmapovaný veterno-energetický potenciál krajiny s cieľom výstavby veterných elektrární. 
Doteraz uskutočnené merania mali skôr lokálny charakter, uskutočnili sa v rámci štúdií bez 
možnosti ďalšieho využitia. Predpokladáme, že technicky využiteľný potenciál pre veternú 
energiu vychádza z doteraz dostupných údajov nameraných Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ). Na základe týchto hodnôt bola spracovaná tzv. 
veterná mapa Slovenska, v ktorej sú vyznačené jednotlivé oblasti v závislosti od 
priemerných ročných rýchlostí vetra. Takýto dokument slúži skôr na získanie prvotných 
údajov, ktoré však na realizáciu projektu na využitie energie vetra nepostačujú. Z 
výsledkov meraní bol stanovený využiteľný veterný potenciál Slovenska bez hlbšieho 
preskúmania možností realizácie v zmysle ochrany územia.. Metóda porovnávania 
výsledkov meraní veterno – energetického potenciálu v susedných oblastiach nie je na 
Slovensku pre nedostatok relevantných údajov používaná. Vzhľadom na početnosť 
chránených prírodných území s rôznymi stupňami ochrany národných parkov na našom 
území sa výrazne zmenšujú možnosti realizácie takýchto projektov. Na realizáciu stavby 
veterných elektrární je potrebné poznať nielen veterno-energetický potenciál v konkrétnej 
lokalite, ktorý je možné získať iba dlhodobým meraním, ale preskúmať aj prípadný stupeň 
ochrany, preveriť prístupové možnosti, zistiť možnosti dodávky vyrobenej elektriny do 
verejnej rozvodnej siete a v neposlednom rade preskúmať i názor zodpovedných ľudí v 
danej oblasti. Pri využívaní potenciálu veternej energie je potrebné zohľadniť to, že 
Slovensko je krajina s prevažujúcim turbulentným prúdením vetra. Vhodné oblasti pre 
inštalovanie veterných elektrární ležia z veľkej časti v národných parkoch, v ktorých je 
však výstavba veterných turbín vylúčená. Tým sa celkový potenciál výrazne redukuje. Pre 
efektívne využívanie zostávajúceho potenciálu sú vhodné iba oblasti s najlepšími 
veternými podmienkami, ktoré však predstavujú len veľmi malú časť územia Slovenskej 
republiky. Na celkovom potenciáli OZE sa SR podieľa zhruba iba 2 %. Využiteľný potenciál 
veternej energie na Slovensku predstavuje iba 0,605 TWh, čo je v porovnaní s 
potenciálom ostatných  obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa alebo voda, veľmi 
nízky. Nachádza sa u nás málo skutočne vhodných lokalít na výstavbu veterných 
elektrární, kde priemerná celoročná rýchlosť vetra je vyššia ako 6,5 m/s. Lokality s nižšími 
rýchlosťami sa považujú za slabé. Lokality s pomerne dobrými veternými podmienkami sa 
nachádzajú v regiónoch Kysuce, Orava, Spiš a v Malých Karpatoch. Podľa posledného 
mapovania situácie na Slovensku sa dospelo k záveru, že efektívna plocha územia 
vhodného na realizáciu veterných turbín s priemernou rýchlosťou vetra > 5,5 m/s je veľmi 
malá (okolo 191 km2, čo je len 0,39 % z celkovej rozlohy Slovenska). Podstatná časť 
územia SR  patrí do kategórie s veľmi slabými podmienkami na využívanie veternej 
energie (na 16,4 % rozlohy SR sú priemerné rýchlosti vetra > 3,5 m/s a na 2,369 % 
rozlohy sú > 4,5 m/s) Tu by sa mohli uplatňovať len malé individuálne zdroje. Tie sa do 
veterno energetickej bilancie nezapočítavajú. Pri stanovení TVP sa brali do úvahy len 
plochy s priemernou rýchlosťou vetra > 4,5 m/s, ich celková rozloha je 1 352 km2. 
Vylúčením plôch nevhodných na inštaláciu veterných turbín sa stanovila využiteľná 
efektívna plocha s rozlohou 257 km2. Túto plochu predstavuje 43 potenciálnych lokalít. 
TVP je vypočítaný na základe predpokladu, že táto plocha by sa využila na inštaláciu 
veterných turbín výkonových radov 500 až 1000 kW. 

V prípade rozhodnutia využitia veternej energie treba postupovať veľmi uvážlivo so 
znalosťou poznať skutočne namerané hodnoty vetra v danej lokalite. Správne určenie 
početnosti vetra je kritickým článkom presnosti  vo výpočte odhadu ročnej produkcie 
elektrickej energie. Mali by byť známe výsledky aspoň za 6 - mesačné obdobie 
pozorovania. 
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Pri návrhu zdroja treba postupovať nasledovne: 

- na základe určitých vedomostí problematiky vybrať danú lokalitu a predpokladaný 
typ veterného zariadenia 

- pre vybratú lokalitu sa pokúsiť spracovať, prípadne poznať početnosť vetra 
- zvážiť cenu stavby a iné náklady oproti predpokladaným výnosom 
- ak sa realizácia zdá byť reálna, pokúsiť sa o získanie hodnôt z dlhodobejšieho 

merania veternosti lokality 
- na základe skutočných meraní urobiť rozhodnutie 
- spracovať projekt stavby. 

 
Dlhodobé merania rýchlosti vetra ako aj početnosti výskytu vetra a bezvetria 

monitoruje na Slovensku 68 vybraných staníc. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené iba 
stanice zaujímavé z hľadiska Trnavského kraja. 
 
Pozorovacia stanica - Trnava                                                    
Nadmorská výška:         146 m 
Poloha stanice:         rovinná 
Priemerná ročná rýchlosť vetra pri zahrnutí bezvetria:   3,0 m/s 
Početnosť bezvetria (0 oB,0 - 0,2 m/s):     47 ‰ 
Početnosť bezvetria a vánku ( <2 oB,0 / 1.5 m/s ):   391 ‰ 
Priemerná ročná teplota:                                      9,6 °C 
 
Tab. č. 5.9. : Početnosť výskytu vetra z jednotlivých smerov v ‰ 

N NE E SE S SW W NW spolu 
114 61 60 221 55 44 57 341 953 

 
Tab. č. 5.10. : Početnosť vetra v ‰ výskytu 

oB m/s ‰
0 0 – 0,2 47 
1 0,2 – 1,5 344 
2 1,5 – 3,3 381 
3 3,3 – 5,4 178 
4 5,4 – 7,9 85 
5 7,9 – 10,7 38 
6 10,7 – 13,8 16 
7 13,8 – 17,1 8 
8 17,1 – 20,7 2 
9 20,7 – 24,4 1 

10 24,4 – 28,4 0 
Poznámka: Početnosť v ‰ udáva časový pomer fúkania vetra danej intenzity k celkovému k celkovému času. 
Početnosť vetra + bezvetria = 1000 ‰  
 
Pozorovacia stanica - Gabčíkovo                                                 
Nadmorská výška:         116 m 
Poloha stanice:         rovinná 
Priemerná ročná rýchlosť vetra pri zahrnutí bezvetria:   2,7 m/s 
Početnosť bezvetria (0 oB,0 - 0,2 m/s):                                    168 ‰ 
Početnosť bezvetria a vánku ( <2 oB,0 / 1.5 m/s ):                475 ‰ 
Priemerná ročná teplota:                                                   neudaná 

Tab. č. 5.11. : Početnosť výskytu vetra z jednotlivých smerov v ‰ 

N NE E SE S SW W NW spolu 
141 71 28 99 152 90 118 133 832 
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Pozorovacia stanica - Piešťany                                                    
Nadmorská výška:         162 m 
Poloha stanice:         rovinná 
Priemerná ročná rýchlosť vetra pri zahrnutí bezvetria:                2,8 m/s 
Početnosť bezvetria (0 oB,0 - 0,2 m/s):                                         230 ‰ 
Početnosť bezvetria a vánku ( <2 oB,0 / 1.5 m/s ):                    460 ‰ 
Priemerná ročná teplota:                                                             9,4 °C 

Tab. č. 5.12. : Početnosť výskytu vetra z jednotlivých smerov v ‰ 

N NE E SE S SW W NW spolu 
240 44 32 147 80 37 59 131 770 

 
Tab. č. 5.13. : Početnosť vetra v ‰ výskytu 

oB m/s ‰ 
0 0 – 0,2 230 
1 0,2 – 1,5 230 
2 1,5 – 3,3 223 
3 3,3 – 5,4 150 
4 5,4 – 7,9 85 
5 7,9 – 10,7 50 
6 10,7 – 13,8 27 
7 13,8 – 17,1 5 
8 17,1 – 20,7 0 
9 20,7 – 24,4 0 

10 24,4 – 28,4 0 
 

Vzhľadom na dané skutočnosti sa u nás nachádza málo skutočné vhodných lokalít 
na výstavbu veterných elektrární, kde priemerná celoročná rýchlosť vetra je vyššia ako  
6,5 m/s, prípadne 5,0 m/s. Lokality s pomerne dobrými veternými  podmienkami, ktoré 
spĺňajú hore uvedené podmienky sa nachádzajú v regiónoch Kysuce, Orava, Spiš a v 
Malých Karpatoch . 

Ako už bolo uvedené, podľa posledného mapovania situácie na Slovensku sa 
dospelo k záveru, že efektívna plocha územia vhodného na realizáciu veterných turbín s 
priemernou rýchlosťou vetra > 5,5 m/s je veľmi malá (takmer 191 km2, čo je len 0,39 % z 
celkovej rozlohy Slovenska.) Podstatná časť územia SR  patrí do kategórie s veľmi 
slabými podmienkami na využívanie veternej energie (na 16.4 % rozlohy SR sú priemerné 
rýchlosti vetra > 3,5 m/s a na 2,369 % rozlohy sú > 4,5 m/s). Túto skutočnosť treba 
zohľadniť vzhľadom na realitu, že priemerné merané rýchlosti na pozorovacích staniciach 
Trnavského kraja sú Trnava 3,0 m/s, Gabčíkovo 2,7 m/s a Piešťany 2,8 m/s. Vzhľadom na 
to bolo by možné uplatňovať len malé individuálne zdroje. Dôležitým faktorov investícií do 
veterných elektrární je výkupná cena elektriny. Podľa prevádzkových údajov existujúcich 
zdrojov je doba využitia inštalovaného výkonu okolo 1 600 až 1 800 h/r, čo spôsobuje 
vysoký podiel fixných nákladov na vyrobenú MWh. Ďalším negatívnym faktorom je potreba 
záložného výkonu pre prípad zníženia intenzity vetra, prípadne cena regulačného výkonu, 
ktorý potrebuje distribučná sieť na vyrovnávanie výkyvov výkonu dodávaného do siete 
z veterného parku [21]. 

Zatiaľ prvý úspešný projekt, ktorý je v prevádzke je v obci Cerová, okr. Senica, 
s inštalovaným výkonom 4 x 0,6 MW, bol vybudovaný s finančnou dotáciou. 

Výstavby ďalších zdrojov by mala byť uskutočňovaná na základe finančných analýz 
investorov, bez finančných podpôr VÚC. Z hľadiska výberu vhodných lokalít je dôležité, 
aby si investor podrobne zmapoval potenciálnu lokalitu s meraním rýchlostného profilu 
vetra až do výšky predpokladanej osi turbíny, prípadne pri rovinatom teréne sa spoľahol 
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na obecný rýchlostný profil v prízemnej vrstve a údaje z meraní pri povrchu terénu. Na 
ilustráciu boli použité merania zo staníc Trnava, Piešťany, Gabčíkovo. [24], [25]. 

5.4 Potenciál geotermálnej energie 
 

Vzhľadom na praktickú nevyčerpateľnosť je geotermálna energia zaradená tiež 
medzi obnoviteľné zdroje energie, aj keď sa v pravom zmysle slova nejedná o obnoviteľný 
zdroj. Pôvod energie je v horúcom jadre zemských platní, pričom teplo je uvoľňované 
nepretržite a na každom mieste. Teplota zemského obalu narastá s rastúcou hĺbkou 
približne na každých 30 m o 1°C. V hĺbke 3 km je to teda asi 100°C. Geotermálne zdroje 
predstavujú tú časť pevnej, tekutej a plynnej fázy zemskej kôry, ktorú môžeme ťažiť 
dostupnými technológiami a využívať na energetické, priemyselné, poľnohospodárske a 
rekreačno-rehabilitačné účely.  

 
Najčastejšie  zdroje geotermálnej energie sú: hydrogeotermálne zdroje, pri ktorých 

je dôležitá geotermálna voda - podzemná voda slúžiaca ako médium na akumuláciu, 
transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia a geotermálna para. 
Využívanie týchto zdrojov geotermálnej energie má dlhodobú tradíciu a efektívne 
technologické postupy. 
Na praktické využitie majú v súčasnosti najväčší význam  hydrogeotermálne zdroje, pri 
ktorých najčastejšie používaným klasifikačným kritériom je teplota. Podľa nej ich delíme na 
nízkoteplotné, strednoteplotné a vysokoteplotné. Hranice medzi týmito kategóriami sú však 
nejednotné.  
 
Na Slovensku sa zaužívalo nasledujúce členenie geotermálnych zdrojov : 

- nízkoteplotné 20 - 100 °C 
- strednoteplotné 100 - 150 °C 
- vysokoteplotné viac ako 150 °C 

 
Zásoby geotermálnych vôd rozdeľujeme na obnovované a neobnovované zásoby. V 

obnovovaných sa ťažba realizuje cez jeden vrt, a ochladená voda je vypustená do 
povrchových tokov. Neobnovované zásoby geotermálnej vody sa musia pravidelne 
dopĺňať, preto okrem ťažobného vrtu sa musí navŕtať aj tzv. reinjektážny vrt, cez ktorý je 
geotermálna voda po odovzdaní tepla vo výmenníku spolu so škodlivými plynmi zatláčaná 
spať do podzemia. Je to spôsob, ktorý plne zodpovedá dnešným environmentálnym 
kritériám, pretože vzhľadom na vysoký obsah minerálov v geotermálnej vode by bol vplyv 
geotermálnych zariadení na životné prostredie značný. 

Sféra rozvoja techniky a technológie zariadení na využitie geotermálnej energie 
zaostáva za možnosťami jej primeraného využívania. V súvislosti s požiadavkami na 
ochranu životného prostredia pri ťažbe a využívaní geotermálnych vôd nebola dodnes 
spoľahlivo overená ťažba geotermálnej vody v uzavretom okruhu s reinjektážou tepelne 
využitej vody. V širšej miere nebolo technicky riešené komplexné využitie geotermálnych 
vôd, ich teplotného spádu pri teplotách vôd dosahujúcich 92 – 126°C. Problematika 
reinjektáže, jej úspešné využitie je podmienkou ťažby a využitia geotermálnych vôd 
v štruktúrach s neobnoviteľným množstvom termálnych vôd ako nositeľa geotermálnej 
energie. Možnosť použiť tepelné čerpadlá na využitie geotermálnych vôd s teplotami 26 – 
35°C nebola tiež spoľahlivo overená. 

 
Na Slovensku sa vyskytujú oblasti s vysokými teplotami v prostredí suchých hornín. 

Využitie tohto tepla je možné pomocou tzv. výmenníkového efektu – pomocou injektáže 
„studenej vody“, jej ohriatia v podzemnej nádrži a jej výtoku na povrch. Úvodné práce – 
vytypovanie vhodných oblastí na tento spôsob využitia zemského tepla, boli urobené už 
v deväťdesiatych rokoch. Avšak základným problémom i pri riešení uvedenej problematiky 
je úspešné riešenie reinjektáže.  
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Z doterajších poznatkov o súčasnom využívaní termálnych vrtov vyplýva niekoľko 
výrazných príčin dosť veľkého počtu nevyužívaných vrtov: 

- nízka výdatnosť vrtov, ktorá nevyhovuje dolnej hranici energetického výkonu – 0,6 
MW 

- nízka teplota geotermálnej vody 
- chemické zloženie geotermálnej vody nevyhovujúce podmienkam plánovaného 

využitia 
- chemické zloženie geotermálnej vody nezodpovedajúce kritériám na vypúšťanie 

tepelne využitej vody do blízkych povrchových tokov. 
 
Brzdy rozvoja:  

- nedostatočný rozvoj techniky a technológií 
- vysoké investičné náklady 
- chemické zloženie. 

 
Na Slovensku je doteraz evidovaných 116 geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo 

okolo 1 787 l/s vôd s teplotou na ústi vrtu 18 – 129 °C. Geotermálne vody boli získané 
vrtmi hlbokými 92 – 3 616 m. Výdatnosť voľného prelivu na ústi vrtov sa pohybovala 
v rozmedzí od desatín litra do 100 l/s. Prevažuje Na-HCO3, Ca - Mg- HCO3 a Na - Cl typ 
vôd s mineralizáciou 0,4 – 90,0 g/l. Tepelný výkon vôd pri využití po referenčnú teplotu   
15 °C je 306,8 MW, čo predstavuje 5,5 % z celkového potenciálu geotermálnej energie 
SR, ktorý bol geologickým výskumom ohodnotený na uvedených 5 538 MW. 
V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku využíva v 35 lokalitách s tepelne 
využiteľným výkonom asi 131 MW, ale s pomerne nízkou účinnosťou okolo 30 %. Podľa 
správy rezortu životného prostredia pri výrobe 25 MW tepelnej energie z geotermálnych 
zdrojov sa v našich podmienkach pri 200 dňoch vykurovania ušetrí za rok asi 42 600 ton 
hnedého uhlia alebo 16 mil. kubických metrov zemného plynu. Nahradením týchto palív 
geotermálnou energiou sa dosiahne aj podstatné zníženie emisií (pre zemný plyn to 
predstavuje 32 000 t CO2).  
Z hľadiska počtu využívaných zdrojov geotermálnych vôd je najväčšie percento využitia v 
Trnavskom kraji, čo celkovo predstavuje 1/3 z celkového množstva, čo dokumentuje 
priložená tabuľka. 
 

Tab. č. 5.14. : Rozdelenie využívaných zdrojov geotermálnych vôd SR podľa krajov 

Kraj 
Počet 

využívaných 
lokalít 

Celkový 
tepelný výkon 

MW 

Využitý tepelný 
výkon 

MW 
Podiel 

% 

Bratislavský 0 4,42 0 0 
Trnavský 11 72,27 44,47 34,03 
Nitriansky 9 57,57 40,13 30,71 
Trenčiansky 3 4,54 4,49 3,44 
Žilinský 5 35,25 25,26 19,33 
Banskobystrický 5 9,39 5,15 3,94 
Prešovský 2 26,87 11,16 8,54 
Košický 1 33,54 0,01 0,01 
Celkom 36 243,85 130,67 100,0 
 
Z hľadiska podrobnejšieho členenia na jednotlivé okresy, v Trnavskom kraji sú 

zaujímavé iba 3 a to okres Dunajská Streda, Galanta a Senica. V nasledujúcej tabuľke sú 
v uvedených okresoch definované zdroje geotermálnych vôd s využiteľným tepelným 
výkonom nad 0,85 MW. 
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Tab. č. 5.15. : Zdroje geotermálnych vôd s využiteľným tepelným výkonom nad 0,85 MW 

okres Dunajská Streda 

Lokalita Označ. 
vrtu 

Hĺbka 
vrtu 
m 

Rok 
odovz.

Výdatnosť 
l/s Teplota 

°C 

Tepelný výkon 
MW 

Minera
lizácia

g/l celor. sezón. celor. sezón.
Veľký Meder VM-1 2250,2 1984 2,7 7,0 78,0 0,71 1,85 1,0 

 VM-2 1503,0 1983  16,4 56,5  2,85 0,9 
Čiližská Radvaň. CR-1 2313,0 1986  11,3 82,0  3,17 1,6 
Dunajská Streda DS-1 2500,0 1971  13,0 91,5  4,16 6,9 

 DS-2 1600,0 1985 7,0 23,0 57,0 1,23 4,04 1,4 
Gabčíkovo FGGA 2582,0 1982  10,0 52,0  1,55 1,1 

Horná Potôň FGHP 2500,0 1978  20,0 68,0  4,44 4,7 
Topoľníky FGT-1 2503,0 1975 16,0 21,0 74,0 3,95 5,19 2,0 

okres Galanta 
Galanta FGG-2 2100,0 1983  34,0 80,0  9,25 4,9 

 FGG-3 2102,0 1984  0,0 70,0  00,0 5,9 
 FGS-1 810,0 1974  0,3 23,0  0,01 3,6 

Sládkovičovo FGG-1 1990,0 1975  10,9 62,0  2,12 3,2 
okres Senica 

Lakšárska Nová 
Ves RGL-1 2100,0 1984  25,0 78,0  6,59 6,8 

Šaštín - Stráže RGL-2 2605,0 1980  12,0 73,0  2,91 10,9 
 
 
Potenciál geotermálnej energie v Trnavskom kraji 

 
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom, z hľadiska počtu využívaných zdrojov 

geotermálnych vôd je najväčšie percento ich využitia v Trnavskom kraji, čo celkovo 
predstavuje 1/3 z celkového potenciálu v SR. Zdroje geotermálnych vôd s využiteľným 
tepelným výkonom nad 0,85 MW  predstavujú potenciálny tepelný výkon 72,27 MW, z 
čoho využívaný výkon dosahuje hodnotu 44,47 MW, čo reprezentuje 34,03 % z hľadiska 
SR [21], [22], [23]. 

Okres Dunajská Streda je relatívne bohatý na geotermálne vrty. Priamo v meste 
Dunajská Streda sa nachádzajú dva s výdatnosťou (sezónna) 36,0 l/s a teplotou 57 °C a 
91,5°C. Jeden vrt v Dunajskej Strede je využívaný na rekreačné účely. Ďalšie sa 
nachádzajú v lokalitách obcí Veľký Meder (rekreačné využitie), Čiližská Radvaň, 
Gabčíkovo a Horná Potôň. Okres Galanta má vrty v lokalitách Horné Saliby (rekreačné 
využitie), Sládkovičovo (rekreačné využitie). Využívanie geotermálnej vody na rekreačné 
účely je vo väčšine prípadov spôsobené jej nízkou teplotou, prípadne veľkou 
vzdialenosťou od potenciálneho odberu tepla na kúrenie a prípravu teplej vody. 
Samozrejme v lokalite zdroja sa časť tepla využíva aj energeticky (Dunajská Streda). 
V meste Galanta je na sídlisku Sever využívaný geotermálny vrt s projektovanou 
výdatnosťou 2 x 25 l/s s teplotou 80 °C, čo predstavuje výkonový potenciál 12,5 MW. 
Tento zdroj je využívaný na vykurovanie sídliska a priľahlej nemocnice. V okrese Senica 
sú to vrty v oblasti Lakšárskej Novej Vsi a Šaštína. 

Okrem uvedených geotermálnych zdrojov sa na území TTSK nachádzajú aj 
geotermálne zdroje, ktorých voda sa vzhľadom na jej kvalitu využíva na liečebné účely  
(Piešťany, Smrdáky) a zatiaľ neboli navrhované projekty na energetické využívanie. Je to 
aj v dôsledku vysokej mineralizácie geotermálnej vody (čo je nositeľom liečivých účinkov) 
a preto by mohli vzniknúť problémy s technologickým zariadením (výmenníky tepla) a tiež 
znížením kapacity použiteľnej na liečebné účely. 

Napriek relatívnemu dostatku geotermálnych zdrojov v okresoch sa neukazuje 
všeobecne ich výhodnosť v oblasti zásobovania teplom, pretože často ide 
o nízkopotenciálne teplo s nižším tepelným výkonom, ktorého využitie je limitované 
sezónnosťou kapacity, aj vzdialenosťou od SCZT, čo zvyšuje investičné nároky.  
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Využívanie tepla zo zeme na získavanie tepla pomocou tepelných čerpadiel je 
limitované relatívne vyššími investičnými nákladmi (samotná technológia + potreba 
podzemných kolektorov, prípadne vrtov do oblasti spodnej vody). Vzhľadom na to, že tieto 
technológie sú podstatne drahšie ako systémy na spaľovanie zemného plynu, nemožno v 
blízkej budúcnosti počítať s väčším nasadením týchto jednotiek. Z celoštátneho hľadiska 
neprináša využitie tepelných čerpadiel výrazný prínos do energetickej bilancie, s výnimkou 
elektrickej energie z vodných zdrojov, prípadne z jadrových zdrojov. Ďalším prínosom tejto 
technológie je zníženie emisií v oblasti inštalácie. 

Možno teda konštatovať, že potenciál geotermálnej energie je k dispozícii, ale jeho 
využitie je potrebné podrobne analyzovať pre každý investičný zámer tak z hľadiska 
investičných nákladov, ako aj z hľadiska celkových nákladov na teplo. 

5.5 Potenciál slnečnej energie 
Slnečná energia dopadajúca na povrch Zeme je najbohatším energetickým zdrojom 

dostupným na Zemi. Vzhľadom na jej veľký potenciál predstavuje nevyčerpateľný 
energetický zdroj aj z ekonomickej stránky. Na zemský povrch trvalo dopadá tok 
slnečného žiarenia, ktoré sa zo vzdialenosti 150 miliónov km rozptýli na väčšiu plochu a 
tak na povrch zemskej atmosféry dopadá merný tok energie asi 1 400 W/m2 Táto hodnota 
sa nazýva slnečná konštanta (presná hodnota 1 360 W/m2). Prechodom atmosférou sa 
intenzita slnečného žiarenia znižuje a jej hodnota sa v priebehu roka mení. Výhodou 
slnečnej energie oproti ostatným konvenčným zdrojom je, že je všeobecne k dispozícii, je 
nevyčerpateľná, čistá a neznečisťuje životné prostredie. Nevýhodou je, že príkon 
ovplyvňuje časová a miestna premenlivosť, ako aj poveternostné podmienky.  
 
Rozhodujúcimi faktormi pri návrhu slnečných zariadení sú: 

- teoreticky možné množstvo energie dopadajúce za deň na rôzne sklonenú a 
orientovanú plochu 

- orientácia na juh 
- stredná intenzita slnečného žiarenia dopadajúce za deň na rôzne sklonené roviny 

orientované 
- priemerný mesačný relatívny svit 
- priemerná mesačná teplota v čase slnečného svitu 
- stupeň znečistenia atmosféry. 

  
Slnko poskytuje energiu síce v obrovskom prebytku, ale v „zriedenej“ forme 

a nerovnomerne (zima–leto, noc–deň, počasie). Pri jasnej oblohe a kolmom dopade 
slnečných lúčov je maximálna hodnota výkonu na 1 m2 približne 1 000 W. Preto 
zachytávanie, premena a  skladovanie (akumulácia) slnečnej energie je investične 
náročnejšie ako spaľovanie fosílnych palív. Relatívna investičná náročnosť v porovnaní so 
spaľovaním fosílnych palív sa často zvyšuje aj tým, že sa neberie do úvahy eliminácia 
ekologických, zdravotných a iných škôd vznikajúcich pri spaľovacom procese. 
 
Slnečná energia sa môže v zásade využívať : 

- tepelnými kolektormi 
- fotovoltaickými článkami. 

 
Účinnosť premeny slnečnej energie v súčasných fotovoltaických (FV) článkoch je v 

rozsahu 4-11% (technológia tenkých filmov) až po 15 - 18% (monokryštalický kremík). 
Komerčné využitie fotovoltaiky je pomerne nové a v porovnaní s inými technológiami OZE 
je investične náročnejšie. Cena vyrobenej elektriny vo fotovoltaických článkoch je v 
súčasnosti minimálne dvakrát vyššia ako pri ostatných OZE, ale existuje potenciál 
výrazného poklesu cien článkov v horizonte roku 2015. V prípade výroby elektriny 
skúsenosti viacerých krajín ukazujú, že fotovoltaika sa stala štandardnou technológiou s 
nesmiernou perspektívou ďalšieho rastu. Fotovoltaika teda aj na Slovensku bude 
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predstavovať najdynamickejšie sa rozvíjajúcu technológiu a je možné očakávať ešte pred 
rokom 2020 významný nárast jej inštalácií. 
Vzhľadom na technologickú vyspelosť termických slnečných kolektorov je v súčasnosti 
využívanie slnečnej energie na ohrev úžitkovej vody nedostatočné a predstavuje len 0,2 % 
z technického potenciálu slnečnej energie. Slnečné kolektory môžu pri príprave teplej 
úžitkovej vody počas 8 mesiacov v roku nahradiť fosílne palivá, resp. spotrebu elektriny. 
Významný nárast využívania slnečnej energie je možné dosiahnuť podporou domácností 
pri ich inštalácii. 
Hoci slnečná energia má najväčší celkový potenciál, vzhľadom na finančné a 
technologické možnosti je predpoklad jej využívania  najmä na výrobu tepla a teplej 
úžitkovej vody, menej na priamu výrobu elektriny vo fotovoltaických systémoch. 
 
Problémy rozvoja pri využívaní na výrobu elektriny: 

- vysoké investičné náklady 
- nedostatočná znalosť možností využitia FV technológie 
- nemožnosť spolupráce zdrojov malých výkonov so sieťou (dodávka prebytočnej 

elektriny do siete) 
- nízka účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú 

 
Problémy rozvoja využívania termálnych slnečných kolektorov pri využívaní na získavanie 
tepla: 

- nízka schopnosť akumulácie tepla 
- absencia národných programov na podporu inštalovania slnečných kolektorov 
- vyššie investičné náklady. 

 
Finančné a technologické možnosti umožňujú využívať slnečnú energiu v najbližších 

rokoch najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. V horizonte 10 rokov však budú 
dosiahnuté významné pokroky pri výrobe chladu pomocou solárneho chladenia a výrobe 
elektriny a technický potenciál slnečnej energie sa novými technológiami niekoľkokrát 
zvýši. Potenciál výroby tepla zo slnečnej energie využitím slnečných kolektorov na výrobu 
tepla na Slovensku je odhadom 100 TJ (vyše 50 000 m2 slnečných kolektorov), ročne je 
nainštalovaných cca 5 000 m2 slnečných kolektorov. Na dosiahnutie cieľa 300 TJ je 
potrebné priemerne ročne inštalovať 25 tisíc m2 slnečných kolektorov v období rokov 2008 
– 2011. Za 4 roky tak bude inštalovaných 100 000 m2, čo zodpovedá 200 TJ.  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené priemerné hodnoty intenzity slnečného svitu 
na území Slovenskej republiky.  

Obr. 5.2. : Rozloženie intenzity slnečného žiarenia na území Slovenskej republiky 
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Potenciál slnečnej energie v Trnavskom kraji 
 
Z predchádzajúceho obrázku vidieť, že najvýhodnejšie podmienky pre inštaláciu 

solárnych zariadení sú v oblastiach južných okresov, Galanta a Dunajská Streda, ale na 
účely prípravy teplej vody sú vyhovujúce aj podmienky okresov Senica a Skalica. 

Slnečné kolektory je perspektívne použiť hlavne ako tepelné systémy na prípravu 
teplej vody. Pre podporu vykurovania v prechodnom období, na začiatku a konci 
vykurovacej sezóny je potrebná plocha kolektorov vysoká, čo vedie k vyšším investičným 
nákladom a doba návratnosti podľa aktuálnych analýz presahuje ich životnosť. Preto tieto 
systémy za súčasných cenových relácií nie sú perspektívne.  

Zaradením slnečných kolektorov na prípravu TÚV možno v priemere  ušetriť cca 
70 % tepla, čo predstavuje cca 235 m3/r ZP pre jeden rodinný dom. Vychádzajúc zo 
štatistických údajov, pre celkový počet domov v Trnavskom kraji bol podľa sčítania v roku 
2001 104 520, z toho 68 309 rodinných domov. Pri inštalácii solárnych systémov na 
prípravu TÚV by podľa vyššie uvedených údajov na všetky rodinné domy úspora ZP 
predstavovala hodnotu 16 053 tis. m3/r. Takýto optimistický scenár nie je ale realistický, 
pretože nie všetky domy sú konštrukčne schopné uniesť konštrukciu solárnych kolektorov, 
nie sú vhodne orientované a majitelia nie sú ochotní investovať do systému s relatívne 
vysokou dobou návratnosti, ktorá sa pri súčasných cenách pohybuje v rozsahu 12 až 15 
rokov. Pri predpoklade inštalácie na 15 % existujúcich rodinných domov, v prípade 
intenzívnej podpory zo strany štátu, prípadne obce, by úspora predstavovala 2 408 tis. m3 
ZP/r, čo znamená zníženie emisií CO2 o 4 816 t/r. V prípade inštalácie na novú výstavbu 
rodinných domov, ktorá je pravdepodobnejšia, by inštalovanie slnečných kolektorov na   
50 % nových rodinných domov (1 443 kolaudovaných za rok 2007) predstavovalo úsporu 
primárnych energetických zdrojov na báze fosílnych palív cca 339 tis. m3 ZP/r, súbežne s 
úmerným znížením zaťaženia životného prostredia o 678 t CO2 / r. Stimulácia stavebníkov 
na inštalovanie solárnych kolektorov môže prebehnúť vhodnými informačnými kanálmi už 
v príprave stavebného konania, pred vydaním stavebného povolenia. 

Problémom využitia slnečnej energie v bytových domoch je skutočnosť, že jej 
využitie je možné iba v objektoch s menším počtom bytov, teda s nižším počtom podlaží 
(pomer bytov a plocha strechy). Experimentálne využitie slnečných kolektorov na 
budovách výhrevní neviedlo k očakávanému zlepšeniu efektívnosti, pretože prakticky 
nízkopotenciálne teplo získané zo slnečných kolektorov viedlo zníženiu účinnosti 
plynových kotlov pracujúcich v kondenzačnom režime prevádzky. 

Potenciál využívania solárnych kolektorov vo verejných budovách je využiteľný 
najmä na prípravu teplej vody a to najmä na školách, zdravotníckych zariadeniach, v 
hoteloch a športových strediskách, kde je celoročné využívanie teplej vody. 

V novej výstavbe rodinných domov, bytových domov a budov je značný potenciál 
využitia slnečných kolektorov tiež v oblasti pasívnych solárnych systémov. Zlepšením 
tepelnoizolačných vlastností budov možno minimalizovať tepelné straty a zvýšiť možnosť 
využitia solárneho zdroja (špeciálne zasklenie, orientácia sklených plôch do optimálneho 
smeru). Takýto smer by mal byť podporovaný v rozvojových projektoch a v nových 
výstavbách, pretože priamo znižuje emisné zaťaženie prostredia a znižuje nároky na 
import primárnych energetických zdrojov. 

Použitie fotovoltaických článkov, vzhľadom na vysoké investičné náklady 
a problematika dodávky nadbytočnej elektriny do rozvodnej siete spôsobujú, že ich 
inštalácia zatiaľ nie je perspektívna pre všeobecné využitie a možno počítať iba s pilotnými 
projektmi, ktoré budú finančne podporované z rôznych grantových schém. 
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5.6 Potenciál  energie  prostredia 
  

Na účelnosť a hospodárnosť použitia tepelných čerpadiel ako technického 
prostriedku pre netradičný energetický zdroj majú rozhodujúci vplyv charakter a parametre 
zdroja energetického prostredia. Základnými ukazovateľmi zdroja energie prostredia je 
teplotná úroveň a druh látky spolu s hmotnostným tokom, z ktorej sa energia vo forme 
tepla prenáša prostredníctvom výmenníka tepla do systému tepelného čerpadla. 
Nízkoteplotné zdroje tepla z okolitého prostredia vhodné na transformáciu na vyššiu 
teplotnú úroveň sú vody z riek, studní, technologických prevádzok, odpadové vody, 
čiastočne geotermálne vody, ako aj teplo okolitého vzduchu. 
 
Druhy energie prostredia možno z hľadiska dostupnosti ako zdrojov tepla pre tepelné 
čerpadlá rozdeliť na dve základné skupiny: 

- prírodné zdroje tepla ( vonkajší vzduch, slnečné žiarenie, povrchové a spodné 
vody, pôda) 

- druhotné zdroje tepla z technologických prevádzok ( sú zdroje energie obsiahnuté 
v látkach, ktoré odchádzajú z technologických procesov pri vyššej teplote ako je 
teplota okolia). 

 
Prírodné ako aj druhotné zdroje sa z hľadiska ich použitia ako zdroja tepla pre tepelné 
čerpadlá posudzujú podľa nasledovných kritérií: 

- teplotná hladina ( v prípade vzduchu aj vlhkosť) 
- dostupné množstvo energie 
- časová dostupnosť v súvislosti s potrebou 
- hľadisko využitia 
- chemické a fyzikálne vlastnosti 
- vzdialenosť od tepelného čerpadla a spotrebiteľa 
- investičné a prevádzkové  náklady súvisiace s využitím 
- vplyv na energetickú bilanciu okolia 
- ekologické hľadisko. 

 
Vzduch ako prírodný zdroj energie prostredia 

 
Vonkajší atmosférický vzduch predstavuje nevyčerpateľný tepelný zdroj pre tepelné 

čerpadlo, hlavne pri vykurovaní. Z ekologického hľadiska je ideálnym zdrojom, lebo 
odobraté teplo sa mu vráti vo forme tepelných strát objektu. Vzhľadom na nízku hustotu  a 
hmotnostnú kapacitu, ako aj na nízke hodnoty súčiniteľa prestupu tepla medzi vzduchom a 
povrchom výmenníka, má tento väčšie rozmery, ako aj vyšší elektrický príkon ventilátora. 
Pri nízkych vonkajších teplotách sa tepelný výkon tepelných čerpadiel znižuje, preto sa 
obvykle použije i náhradný zdroj do takzvanej bivalentnej prevádzky s vykurovacím kotlom. 
Vonkajší vzduch obsahuje určité množstvo vodnej pary, ktorá pri teplotách pod 0 °C na 
studených plochách zamŕza. Námraza zhoršuje prestup tepla a zväčšuje prietokové 
odpory, preto je dôležité poznať klimatické podmienky v mieste inštalácie. 
 

Tab. č. 5.16. : Meteorologické údaje pre vybrané lokality v rámci Trnavského kraja 

Lokalita hg 
(m) 

pb 
(kPa) 

te 
(oC) 

dv 
(deň) 

tes 
(oC) 

teM 
(oC) 

tvL 
(oC) 

he 
(kJ/kg) 

twb 
(oC) 

Dunajská Streda 115 99,17 -12 205 3,9 32 33 62 21,0 
Galanta 122 99,57 -12 206 3,8 32 33 62 21,0 
Senica 205 98,37 -12 210 3,7 29 32 58 20,0 
Trnava 146 99,44 -12 207 3,7 32 33 60 20,4 
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Vysvetlivky : 
hg   - nadmorská výška lokality (m) 
pb   - normálny tlak vzduchu  (kPa) 
te   - výpočtová teplota vzduchu (oC) 
dv  - počet dní vykurovacieho obdobia  (deň)  
tes  - priemerná teplota atmosférického vzduchu (oC) 
teM - najvyššia výpočtová teplota (oC) 
tvL  - výpočtová letná teplota (oC) 
he   - entalpia atmosférického vzduchu (kJ/kg) 
twb  - teplota mokrého teplomeru (oC) 
 
 
Zemská kôra ako prírodný zdroj energie prostredia 

 
Zemská kôra je významným zdrojom energie prostredia na využitie pomocou 

tepelných čerpadiel a to hlavne z hľadiska teplotnej úrovne, miernych výkyvov teplôt, 
dostupnosti a neohraničenej tepelnej kapacity. Nevýhodou sú vysoké investičné náklady 
na získanie potrebného tepelného toku zo zeme vzhľadom na realizáciu výmenníka tepla 
pod zemským povrchom. Termofyzikálne vlastnosti pôdy, ako je hustota, hmotnostná 
tepelná kapacita ako aj koeficient tepelnej vodivosti sú veľmi rozdielne v závislosti od 
druhu pôdy ako aj od jej vlhkosti. 
 
Prepojenie tepelného čerpadla s výmenníkom tepla uloženým v zemi možno dosiahnuť 
dvoma spôsobmi technického riešenia: 

- výmenník tepla sa uloží horizontálne blízko pod povrch zeme napríklad vo forme 
rúrkového vinutia 

- výmenník tepla sa uloží do vertikálneho vrtu v hĺbke do 150 m. 
 

Samotné prepojenie výparníka tepelného čerpadla s výmenníkom uloženým buď 
jedným, alebo druhým spôsobom možno uskutočniť buď pomocou sekundárneho obehu a 
cirkulačného čerpadla, alebo priamym prívodom obehovej pracovnej látky, pričom 
výmenník tepla v zemi je aj súčasne výparníkom tepelného čerpadla. Vzhľadom na 
skutočnosť, že na juhu  Slovenska (Trnavský kraj) ani v najchladnejších dňoch počas roka 
neklesne teplota pôdy v hĺbke 0,8 až 1 m pod bod mrazu, je to ideálny stav pre využitie 
pôdy na získanie nízkoteplotnej energie. 

 
 

Voda ako prírodný zdroj prostredia 
 
Teplota vôd z vodných tokov a povrchových vôd je všeobecne nižšia ako teplota 

atmosférického vzduchu. Miernejšie sú aj denné a mesačné výkyvy  oproti vzduchu. 
Podzemné vody ako zdroj energie prostredia majú zanedbateľné kolísanie teploty            
(1 až 2 °K) počas roka. V hĺbke 15 m má v našich podmienkach hodnotu 10 °C. Spotreba 
vody býva 0,02 až 0,03 kg/s na 1 kW vykurovacieho výkonu. Výhodnosť použitia 
podzemnej vody ako zdroja prostredia sa prejavuje hlavne v lokalitách s nízkymi teplotami 
atmosférického vzduchu. Povrchové vody bývajú ako zdroj energie prostredia pre tepelné 
čerpadlá používané často. Ich realizácia je však spojená s určitými problémami, hlavne 
skutočnosťou, že ich teplota v zimných mesiacoch klesá až na bod mrazu súčasne            
s poklesom prietoku. Netreba zabudnúť ani na skutočnosť nutnosti jej filtrácie pred 
použitím. 
Využitiu energie prostredia pri využívaní geotermálnej energie je venovaná samostatná 
kapitola. 
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Slnečná energia ako prírodný zdroj energie prostredia  

 
Energia prostredia pochádzajúca z priameho alebo nepriameho žiarenia slnka môže 

po premene solárnym systémom na tepelnú energiu slúžiť ako nízkoteplotný zdroj pre 
tepelné čerpadlá. Na rozdiel od ostatných prírodných zdrojov prostredia slnečná energia v 
určitom období a s dostatočne veľkým solárnym zariadením môže dosiahnuť také teploty a 
taký tepelný výkon, že je konkurencie schopná pre vykurovacie systémy s tepelnými 
čerpadlami. 
Využitie energie prostredia pomocou solárnych energetických systémov sa podrobnejšie 
zaoberá predošlá kapitola. 
 
Všeobecné požiadavky na vykurovaciu sústavu a typy používaných tepelných 
čerpadiel 
 
Vykurovacia sústava s tepelným čerpadlom musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

- musí umožniť nastaviť teplotu v miestnosti pri akejkoľvek vonkajšej teplote, 
- musí udržiavať rovnomernú teplotu v miestnosti vo vertikálnej aj horizontálnej 

rovine, 
- čas na ohrievanie alebo ochladzovanie má byť minimálny, 
- prevádzka vykurovacieho systému má byť hospodárna, 
- musí byť zaistená tepelná pohoda počas pobytu v miestnosti. 

 
Podľa konkrétneho použitia na jednotlivé účely sa doporučujú nasledovné typy tepelných 
čerpadiel: 

- vykurovanie so systémom voda - voda, vzduch - voda alebo vzduch - vzduch          
(najvhodnejší spôsob využitia tepelných čerpadiel) 

- príprava teplej úžitkovej vody so systémom voda - voda alebo vzduch – voda 
- ohrev bazénovej vody so systémom vzduch - voda, voda - voda alebo vzduch – 

vzduch. 
 

Používané výkonové kategórie tepelných čerpadiel: 
- malé tepelné čerpadlá s výkonom 1 až 5 kW na ohrev TÚV a klimatizáciu, 

používané sú hermetické chladivové kompresory, 
- stredné tepelné čerpadlá typu voda - voda s výkonom 5 až 50 kW na vykurovanie 

rodinných domov. 
- väčšie tepelné čerpadlá s vykurovacím výkonom 50 až 500 kW. Vyrábajú ich 

tradiční výrobcovia piestových a skrutkových kompresorov, 
- veľké tepelné čerpadlá s vykurovacím výkonom nad 500 kW. Dodávateľmi sú 

výrobcovia skrutkových kompresorov alebo turbokompresorov. 
 
V budúcnosti sa uvažuje s podstatne vyšším využitím tohto nízkopotenciálneho tepla 
s prognózou ako je uvedené v tabuľke. 
 

Tab. č. 5.17. : Predpoklad nasadenia tepelných čerpadiel s výhľadom do roku 2015 

Zariadenie Výroba tepla 
v roku 2010 v roku 2015 

Tepelné čerpadlo 200 TJ 800 TJ 
        Zdroj: MH SR 

 
 
 
 
 



Energetická politika Trnavského samosprávneho kraja 

 

 82

Druhotné zdroje energie 
 

Z hľadiska využívania druhotných zdrojov energie sa ako najbežnejšie ukazuje 
možnosť využívania komunálneho odpadu ako lokálneho zdroja energie. Podľa súčasných 
trendov v zložení komunálneho odpadu možno počítať s jeho výhrevnosťou 8 -9 MJ/kg. U 
väčších miest sa niekedy uvádza horná hranica až 12 MJ/kg. Pri predpokladanej hodnote 
10 000 t/r (čo je bežná hodnota u menších miest) vzhľadom na veľkosti miest a 
vzdialenosti dopravy by bolo spaľovanie odpadov v spaľovni neefektívne. Vzhľadom na 
novú legislatívu sa skôr predpokladá recyklovanie na využiteľné materiály (plasty), 
prípadne spracovať na ušľachtilé palivá (plyn, kvapalné palivo) a tieto komplexnejšie 
využiť na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Prísne emisné limity pre spaľovne 
komunálneho odpadu spôsobujú vysoké investičné náklady, ktoré zásadne zhoršujú 
ekonomiku narábania s komunálnym odpadom, a preto toto zhodnotenie by bolo vhodné 
iba  pre mesto Trnava. Bolo by však potrebné starostlivo prehodnotiť ekonomiku a vplyv 
na životné prostredie.  
 

5.7 Celkový potenciál obnoviteľných zdrojov energie 
 
Celkový potenciál obnoviteľných zdrojov sumarizuje zhrnutie výsledkov uvedených 

v predošlých kapitolách. Pre porovnanie v nasledujúcich tabuľkách 2.18 a 2.19 je uvedená 
výroba elektrickej energie a tepla z OZE na Slovensku. (zdroj MH SR)  
 

Tab. č. 5.18. : Výroba elektriny v GWh z OZE v rokoch 2002 až 2004 

Zdroje 2002 2003 2004 
[GWh] 

Vodné elektrárne celkom 5 483 3 671 4 207 
z toho prečerpávacie 215 192 107 
Vodné elektrárne (bez prečerpávacích) 5 268 3 479 4 100 
Veterné elektrárne 0 2 6 
Biomasa 159 84 33 
Bioplyn 1 2 2 
Spolu 5 428 3 567 4 141 
    
Podiel na celkovej spotrebe elektriny 18,6 % 12,4 % 14,4 % 

 

Tab. č. 5.19. : Výroba tepla v TJ z OZE v rokoch 2002 až 2004 

Zdroje 2002 2003 2004 
[TJ] 

Biomasa 474 643 1 354 
Bioplyn 1 0 0 
Geotermálna energia 159 139 144 
Slnečná energia 36 40 45 
Spolu 670 822 1 543 

 
 
 

Na základe podkladov uvedených v predchádzajúcich kapitolách možno konštatovať, 
že OZE v Trnavskom kraji predstavujú významný potenciál pri náhrade dovážaných 
fosílnych palív a tiež pri znižovaní emisií skleníkových plynov (najmä C02). 
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Zoradenie OZE podľa ich významnosti je v nasledujúcom prehľade: 
 
Vodná energia 
 

Je v súčasnosti najviac využívaným obnoviteľným zdrojom, pričom sa zásadnou 
mierou podieľa na bilancii Slovenskej republiky v dodávke elektriny. Tri najväčšie vodné 
elektrárne dodávajú spolu 2 980 GWh, na Váhu sú to Madunice (142 MWh) a na Dunaji 
Gabčíkovo (2 728 MWh). Toto využitie predstavuje cca 93 % z celkového technicky 
využiteľného HEP Trnavského kraja. 
Do výstavby je pripravených, prípadne hydroenergeticky analyzovaných, 57 MW 
inštalovaného výkonu s potenciálom výroby 217,7 GWh. Najväčší pripravovaný projekt je 
vodné dielo Sereď na derivačnom kanáli Váhu s predpokladaným inštalovaným výkonom 
51,3 MW a výrobou 183 MWh. 
Predpokladá sa, že po realizácii uvedených potenciálnych elektrární, bude HEP 
Trnavského kraja prakticky využitý na 100 %. 
 
Biomasa 
 

Z hľadiska biomasy má v blízkej budúcnosti najväčšiu perspektívu využívanie 
drevnej hmoty (vo forme štiepky alebo peliet) na účely vykurovania, prípadne prípravu 
TÚV alebo slamy z poľnohospodárskej produkcie. 
Využitie drevnej hmoty vo forme štiepky je zaujímavé pre väčšie kotlové výkony, od 0,5 až 
1 MW, pričom rozhodujúcim pre jej použitie je najmä dostatok zdrojov v okruhu cca 50 km 
od spotreby, lokalizácia kotolne (obťažovanie okolia emisiami, pachové zložky spalín) 
a možnosť vytvorenia pohotovostnej zásoby paliva. Z tohto pohľadu je perspektívne 
použitie biomasy hlavne v systémoch CZT. 
Z analýz možnosti využitia drevnej štiepky (vhodná kotolňa, vhodná lokalita s dobrým 
rozptylom znečisťujúcich látok a priestorom na pohotovostnú skládku paliva a vhodné 
dopravné cesty) vychádza, že potenciál využiteľných dodávok tepla z drevnej štiepky 
predstavuje cca 20 až 25 % z celovej dodávky tepla. 
Tomu odpovedá spotreba drevnej štiepky 31 350 až 39 200 t/r ( výhrevnosť 9 MJ/kg, 
účinnosť 87 %), prípadne ekvivalent v slame. V prípade náhrady zemného plynu to 
predstavuje úsporu emisií skleníkových plynov vo výške 15 600 až 19 500 t CO2/r. 
Pre mesto Trnava prichádza do úvahy vybudovanie kotolne na biomasu (pravdepodobne 
slamu) v prípade ukončenia dodávok tepla z EBO, alebo pre prípad výstavby záložného 
zdroja. 
Rozloha tzv. sekundárnej poľnohospodárskej pôdy v Trnavskom kraji predstavuje 17 431 
ha. Táto pôda je vhodná na využitie ako plochy pre cielené pestovanie energetických 
plodín, t.j. na iné ako potravinárske účely bez toho, aby nastalo jej znehodnotenie.  
 

Bioplyn sa ukazuje ako perspektívne palivo pre kogeneračné jednotky, je 
obnoviteľným zdrojom energie a z hľadiska produkcie CO2 je neutrálny. Jeho použitie je 
z hľadiska legislatívy a výkupných cien elektriny perspektívne, napriek vyšším investičným 
nárokom a tiež z hľadiska lokalizácie (vyžaduje väčšiu zastavanú plochu a plochu na 
vybudovanie zásobníkov biomasy. Niekedy býva pri inštalácii problém s vyvedením tepla 
a tým zhoršeniu efektívnosti prevádzky. Preto je možné odporučiť podporu inštalácie, 
ale iba na základe podrobných analýz vyvedenia elektriny a tepla k odberateľom 
a ekonomiky prevádzky. 
Výroba biopalív je z hľadiska investičných nárokov komplikovanejšia a mala by sa riešiť na 
celoštátnej úrovni, pretože v súčasnosti je preferovanie pridávania biozložiek do produktov 
založených na destilácii ropy. 
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Slnečná energia 
 

Je limitovaná dobou slnečného svitu a jeho intenzity. Tieto parametre sa menia 
v priebehu jednotlivých dní a tiež v závislosti na ročnom období. Možno konštatovať, že 
najmä južné okresy Trnavského kraja majú pomerne dobré podmienky na využívanie 
slnečnej energie, hlavne v oblasti prípravy teplej vody rodinných domoch. 
Zaradením slnečných kolektorov na prípravu TÚV možno v priemere  ušetriť cca 70 % 
tepla, čo predstavuje cca 235 m3/r ZP pre jeden rodinný dom. Vychádzajúc zo štatistických 
údajov, pre celkový počet domov v Trnavskom kraji bol podľa sčítania v roku 2001 
104 520, z toho 68 309 rodinných domov. Pri inštalácii solárnych systémov na prípravu 
TÚV by podľa vyššie uvedených údajov na všetky rodinné domy by úspora ZP 
predstavovala hodnotu 16 053 tis. m3/r. Takýto optimistický scenár nie je ale realistický, 
pretože nie všetky domy sú konštrukčne schopné uniesť konštrukciu solárnych kolektorov, 
nie sú vhodne orientované a majitelia nie sú ochotní investovať do systému s relatívne 
vysokou dobou návratnosti, ktorá sa pri súčasných cenách pohybuje v rozsahu 12 až 15 
rokov. Pri predpoklade inštalácie na 15 % existujúcich rodinných domov, v prípade 
intenzívnej podpory zo strany štátu, prípadne obce, by úspora predstavovala 2 408 tis. 
m3 ZP / r, čo znamená zníženie emisií CO2 o 4 816 t/r. V prípade inštalácie na novú 
výstavbu rodinných domov, ktorá je pravdepodobnejšia, by inštalovanie slnečných 
kolektorov na 50 % nových rodinných domov (1 443 kolaudovaných za rok 2007) 
predstavovalo úsporu primárnych energetických zdrojov na báze fosílnych palív cca 
339 tis. m3 ZP/r, súbežne s úmerným znížením zaťaženia životného prostredia o 678 t 
CO2/r. Stimulácia stavebníkov na inštalovanie solárnych kolektorov môže prebehnúť 
vhodnými informačnými kanálmi už v príprave stavebného konania, pred vydaním 
stavebného povolenia. 
V novej výstavbe rodinných domov, bytových domov a budov je značný potenciál využitia 
slnečných kolektorov tiež v oblasti pasívnych solárnych systémov. Zlepšením 
tepelnoizolačných vlastností budov možno minimalizovať tepelné straty a zvýšiť možnosť 
využitia solárneho zdroja (špeciálne zasklenie, orientácia sklených plôch do optimálneho 
smeru). Takýto trend by mal byť podporovaný v rozvojových projektoch a v nových 
výstavbách, pretože priamo znižuje emisné zaťaženie prostredia a znižuje nároky na 
import primárnych energetických zdrojov. 
Použitie fotovoltaických článkov, vzhľadom na vysoké investičné náklady a problematika 
dodávky nadbytočnej elektriny do rozvodnej siete spôsobujú, že ich inštalácia zatiaľ nie je 
perspektívna pre všeobecné využitie a možno počítať iba s pilotnými projektmi, ktoré budú 
finančne podporované z rôznych grantových schém. 

 
Geotermálna energia 

 
Zaujímavý, využiteľný, potenciál sa nachádza najmä na území okresov Galanta, 

Dunajská Streda a Senica. V prvých dvoch okresoch sa tiež využíva, hlavne však na 
rekreačné účely.  
Napriek relatívnemu dostatku geotermálnych zdrojov v okresoch neukazuje sa všeobecne 
ich výhodnosť v oblasti zásobovania teplom, pretože často ide o nízkopotenciálne teplo 
s nižším tepelným výkonom, ktorého využitie je limitované sezónnosťou kapacity, aj 
vzdialenosťou od SCZT, čo zvyšuje investičné nároky. Ďalším problémom je mineralizácia 
termálnej vody, ktorá spôsobuje technické problémy v oblasti vzniku nánosov v potrubiach 
a na primárnej strane výmenníkov tepla.  
Preto je pre využitie potenciálu potrebné pre každú lokalitu uskutočniť podrobnú, hlavne 
ekonomickú analýzu, vzhľadom na to, že obyčajne musí geotermálny zdroj spolupracovať 
s ďalšou technológiou na prípravu tepla (horúcovodný kotol, tepelné čerpadlo a pod.). 
Vzhľadom na tieto skutočnosti je potenciál uvedený v tabuľke 5.15 teoretickým (72,3 MW), 
ktorého využitie je limitované uvedenými obmedzeniami. 
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Energia prostredia 
 
Energia prostredia (zemské teplo, tepelný obsah vzduchu, prípadne využitie 

doplnkového slnečného žiarenia) pripadá do úvahy v prípade použitia tepelných čerpadiel. 
Tieto nepredstavujú úplne „čistú energiu“, pretože ich prevádzka potrebuje dodávku 
elektriny. Táto môže byť totiž vyrobená i v tepelnej elektrárni, spaľujúcej fosílne palivo. 
Významnou skutočnosťou je, že tepelné čerpadlo neprodukuje škodlivé látky v mieste 
použitia (je výhodné napríklad do oblastí s chránenými zónami, kúpeľné strediská, zle 
ventilované kotliny a pod.). Otázka ekonomiky prevádzky je významná hlavne z hľadiska 
investičných nákladov, ktoré sú niekoľko násobne vyššie ako pri použití kotlov na zemný 
plyn, prípadne pelety a tiež cena použitej elektriny. Pre väčšie výkony je dôležitá tiež 
otázka potenciálu zdroja nízkopotenciálneho tepla (najčastejšie studňa so spodnou 
vodou).  

 
Veterná energia 

 
Potenciál veternej energie je limitovaný prevládajúcimi rýchlosťami vetra, pričom 

priemerné hodnoty pomerne veľkého časového podielu nie sú dostatočné ani na spustenie 
veterného generátora. Z analýzy z prevádzkovaných zariadení vyplýva využitie 
inštalovaného výkonu cca 1 600 až 1 800 h/r. Ekonomická prevádzka teda bude 
ovplyvnená dostatočne vysokou výkupnou cenou elektriny. Nepravidelnosť intenzity vetra 
vyžaduje trvalú rezervu regulačného výkonu pre rozvodnú sieť, čo ďalej zvyšuje náklady 
na vyrobenú kWh. Pretože Slovenská republika chce podporovať inštaláciu veterných 
turbín, je podmienkou vhodná stimulácia v rámci celého Slovenska a kraj ako taký by mal 
participovať na podpore iba okrajovo. Inštalácia nových zariadení by mala byť podložená 
podrobnými analýzami predpokladanej prevádzky, hlavne ekonomických podmienok. 

 
Druhotné zdroje energie 

 
Využívanie druhotných zdrojov energie je viazané na nové zákony týkajúce sa 

narábania s komunálnym a priemyselným odpadom. Vzhľadom na postupné zavádzanie 
triedenia komunálneho odpadu, možno počítať s energetickým využitím iba menšieho 
množstva vznikajúceho odpadu, ktorý by sa využil hlavne na výrobu bioplynu (separovaný 
biologický odpad). Spaľovanie odpadu v menších spaľovniach nie je vzhľadom na náročnú 
technológiu čistenia spalín ekonomické. 

 
 
Záverom možno teda konštatovať, že potenciál OZE v Trnavskom kraji spočíva 

hlavne na využívaní HEP, ktorý je využívaný vo vysokej miere. Ďalším potenciálom je 
využívanie biomasy, ktorú by mal samosprávny kraj výhľadovo podporovať (znižovanie 
závislosti na dovoze ZP, znižovanie ceny tepla pre koncových odberateľov, potenciál 
pracovných miest). Využívanie slnečnej energie je perspektívne hlavne v oblasti prípravy 
teplej vody, pre novú výstavbu pripadá využívanie pasívnymi systémami, ktoré však 
nemôžu mať zatiaľ zásadný vplyv na energetickú bilanciu. Podobne je využitý geotermálny 
potenciál, pričom hlavne vzhľadom na parametre termálnych vôd je perspektívne hlavne 
využívanie na rekreačné účely. Potenciál energie prostredia, využiteľný hlavne tepelnými 
čerpadlami je za súčasného stavu na trhu investične veľmi náročný a nie je možné 
očakávať jeho väčšie rozšírenie v kratšom časovom horizonte. 
Veterná energia je limitovaná poveternostnými podmienkami v kraji a jej prípadné využitie 
sa musí orientovať na aktivity jednotlivých potenciálnych investorov. 
Energetické využitie druhotných zdrojov, hlavne komunálneho odpadu, bude jasné až po 
prechode odpadového hospodárstva na úplné triedenie komunálneho odpadu. 
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6. Analýza potenciálu úspor energie 
 

 
Regionálny potenciál ekonomicky reálnych úspor energie predstavuje možný zisk, 

ktorý možno dosiahnuť pri využití súčasne dostupných technológií a technických opatrení 
na zníženie súčasnej skutočnej spotreby. Spotreby energií vychádzajú z podkladov z roku 
2006, ktoré sú uvedené v kapitole 4.4, zo Stratégie využitia OZE v TTSK, kap.5 ako aj z 
údajov Štatistického úradu SR. 
Výroba tepla v teplárňach a výhrevniach bola 40 023 091 GJ s prevládajúcou výrobou 35 
413 816 GJ z jadrovej energie. Dodávka tepla z teplární a výhrevní reprezentovaná 
palivami a geotermálnou energiou bola 4 393 394 GJ. 
Najväčšiu spotrebu tepla a elektriny predstavoval priemysel so spotrebou tepla 39 062 187 
GJ a elektriny  1 148 980 MWh. Z celkového počtu 21 výrobných činností najväčšie 
percento spotreby reprezentuje priemyselná výroba s 720 492 MWh elektrickej energie a 
3 415 382 GJ v teple.  

 
Potenciál úspor reprezentujú hlavne 3 sektory: 
Priemysel, ktorý je najväčším spotrebiteľom oboch druhov energie,  hlavne spotrebou 
energie v technologických procesoch a vykurovania výrobných priestorov. 
Bytový sektor, ktorý reprezentuje spotrebu tepla hlavne pri vykurovaní a príprave TÚV. 
Elektrická energia kryje spotrebu hlavne osvetlenia a domácej spotreby elektriny. 
Podnikateľský a verejný sektor, pokrýva spotrebu energie v štátnych a verejných 
službách, (administratívne, kultúrne, vzdelávacie, zdravotné a iné verejné organizácie), 
ako aj  spotrebu energií v podnikateľských aktivitách. V princípe ide hlavne o vykurovanie 
a TÚV, v elektrickej energie hlavne osvetlenie. 

 

6.1 Potenciál úspor energie podľa sektorov 
 
Priemysel 
 

Ako už bolo uvedené, priemysel je najväčším konzumentom energií a z tohto dôvodu 
môže byť i najvyšším zdrojom úspor energie. Z hľadiska spotreby palív priemysel celkovo 
spotrebuje 39 416 ton tuhých palív (hnedé uhlie, koks a drevo), čo predstavuje 556 598 
GJ. Spotreba kvapalných palív je v hodnote 25 956 ton ( benzín , nafta, vykurovací olej) v 
tepelnej hodnote 1 065 538 GJ. V spotrebe palív medzi najväčších z 21 spotrebiteľov patrí 
ťažba surovín, výroba potravín, textilná, drevárska, strojov a motorových vozidiel. V 
plynných palivách reprezentovaných ZP, propán - butánom a bioplynom je spotreba 
175 196 tis.m3, čo je hodnota 5 997 657 GJ. Z hľadiska životného prostredia ide o 350 392 
ton CO2.  
Z hľadiska možných úspor energie sa ukazuje možnosť modernizácie hlavne starších 
prevádzok, ktoré ešte neprešli obnovou. Výmena technologických celkov, ako aj 
modernizácia vykurovania, môže priniesť úspory až 30%. Celkový odhad možných 
úspor v priemysle v teple možno reálne očakávať na úrovni 10%. 
 
Bytový sektor 
 

Pri analýzach spotrieb tepla v bytovo komunálnej sfére (údaje v kapitole 4) bolo 
zistené, že bytové domy spotrebovávajú viac ako 18,7 % tepla ako sú normované spotreby 
na vykurovanie. Taktiež bolo konštatované, že na veľkej časti domov neboli uskutočnené 
úsporné opatrenia, hlavne zateplenie plášťa a striech a výmena okien. Táto skutočnosť 
predstavuje v porovnaní s rokom 2006 vyššiu spotrebu tepla v hodnote o výške 181 345 
m3/r, čo predstavuje emisiu 11 783 ton CO2 za rok. Podobne v prípade prípravy teplej vody 
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možno podľa analýz ušetriť hlavne izoláciou cirkulačných potrubí v domoch okolo 15 % 
tepla na jej prípravu, čo predstavuje podľa údajov z roku 2006 okolo 66 525 GJ ročne, 
teda 2 161 tisíc m3/r ZP, čo je ekvivalentné úspore emisií skleníkových plynov 4 323 t/r 
CO2. 
Pri individuálnej bytovej výstavbe je možná úspora pri použití slnečných kolektorov. 
Zaradením slnečných kolektorov na prípravu TÚV možno v priemere  ušetriť cca 70 % 
tepla, čo predstavuje cca 235 m3/r ZP pre jeden rodinný dom. Vychádzajúc zo štatistických 
údajov, celkový počet domov v Trnavskom kraji bol podľa sčítania v roku 2001 104 520, 
z toho 68 309 rodinných domov. Pri inštalácii solárnych systémov na prípravu TÚV by 
podľa vyššie uvedených údajov na všetky rodinné domy úspora ZP predstavovala hodnotu 
16 053 tis. m3/r. Takýto optimistický scenár nie je ale reálny, pretože nie všetky domy sú 
konštrukčne schopné uniesť konštrukciu solárnych kolektorov. Nie sú vhodne orientované 
a majitelia nie sú ochotní investovať do systému s relatívne vysokou dobou návratnosti, 
ktorá sa pri súčasných cenách pohybuje v rozsahu 12 až 15 rokov. Pri predpoklade 
inštalácie na 15 % existujúcich rodinných domov, v prípade intenzívnej podpory zo strany 
štátu, prípadne obce, by úspora predstavovala 2 408 tis. m3/r ZP, čo znamená zníženie 
emisií CO2 o 4 816 t/r. V prípade inštalácie na nové rodinné domy, ktorá je 
pravdepodobnejšia, by inštalovanie slnečných kolektorov na 50 % nových rodinných 
domov (1 443 kolaudovaných za rok 2007) predstavovalo úsporu primárnych 
energetických zdrojov na báze fosílnych palív cca 339 tis. m3/r ZP, súbežne s úmerným 
znížením zaťaženia životného prostredia o 678 t/r CO2. Stimulácia stavebníkov na 
inštalovanie solárnych kolektorov môže prebehnúť vhodnými informačnými kanálmi už 
v príprave stavebného konania, pred vydaním stavebného povolenia. 
Potenciál využívania solárnych kolektorov vo verejných budovách je využiteľný najmä na 
prípravu teplej vody a to najmä na školách, zdravotníckych zariadeniach, v hoteloch a 
športových strediskách, kde je celoročné využívanie teplej vody. 
V oblasti individuálnej bytovej výstavby nie sú k dispozícii podrobnejšie údaje, ale celková 
spotreba 68 309 rodinných domov môže byť prepočítaná na základe priemerných hodnôt 
spotreby na jeden dom. Pri inštalovanom výkone kotla 15 kW, pre výpočtovú teplotu – 
12 °C, pri meteorologických podmienkach (podľa dlhodobého pozorovania SHMÚ 
a podkladov normy STN 38 3350 ) je celková potreba tepla domu na vykurovanie cca 
143,2 GJ/r, potreba tepla na prípravu TÚV pre tri osoby cca 10,3 GJ/r. To predstavuje 
spotrebu ZP pri účinnosti kotla 90 % na kúrenie 4 653 m3/r a 336 m3/r na prípravu TÚV. 
Celková spotreba zemného plynu teda bude 317 842 tisíc m3/r na vykurovanie. Podobne 
pre teplú vodu to bude 22 952 tisíc m3 zemného plynu. Je predpoklad, že niektorí 
obyvatelia rodinných domov spaľujú i iné palivá, hlavne drevo, ale podklady o podiele 
pevných palív, prípadne biomasy nie sú k dispozícii. Ak odhadneme ich počet na 15 %, 
bude spotreba zemného plynu na kúrenie 270 166 tisíc m3 a na prípravu teplej vody 
v plynových kotloch 19 509 tis. m3. 
Podobne možno predpokladať vykonaním úsporných opatrení na rodinných domoch 
(zateplenie, výmena okien, výmena starých kotlov za vysokoúčinné, prípadne 
kondenzačné kotly) úspory tepla na vykurovanie vo výške až 20 %, teda 54 033 tis. m3/r 
zemného plynu, čo opäť predstavuje zníženie emisií CO2 o cca 108 066 t/r. 
Všetky tieto úsporné opatrenia samozrejme vedú k úspore nákladov na kúrenie a prípravu 
teplej vody v domácnostiach a je potrebné, ako to je uvedené v kapitole o opatreniach, 
propagovať tieto skutočnosti vhodným spôsobom medzi obyvateľmi. 
 
Podnikateľský a verejný sektor 
 

Analýza spotrieb tepla v podnikateľskom a verejnom sektore zahŕňa spotreby tepla 
na vykurovanie a prípravu TÚV vo vzdelávacích zariadeniach, úradoch, zdravotníckych 
zariadeniach, budovách verejnej správy, komerčných služieb ako aj prípadných menších 
podnikateľských  prevádzok. 
Obdobne ako pri analýzach spotrieb tepla v bytovo komunálnej sfére (kap. 4) možno 
konštatovať, že i nebytový sektor neplní normované spotreby tepla na vykurovanie, čo 
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možno reprezentovať hodnotou cca 18 % tepla. Taktiež možno konštatovať, že na veľkej 
časti budov verejných služieb neboli uskutočnené úsporné opatrenia, hlavne zateplenie 
plášťa a striech ako aj výmena okien.  
I v tomto prípade je možné využiť potenciál solárnych kolektorov vo verejných budovách, 
ktorý je využiteľný najmä na prípravu teplej vody a to najmä v školách, zdravotníckych 
zariadeniach, v hoteloch a športových strediskách, kde je celoročné využívanie teplej 
vody. Zaradením slnečných kolektorov na prípravu TÚV možno v priemere  ušetriť cca 
70 % tepla. Podiel spotreby TÚV vo verejných budovách  je však nižší ako v obytných 
budovách. Z hľadiska vykurovania je spotreba energie závislá na kvalite obvodových 
plášťov, účelu a typu vykurovania ako aj riadiacich systémov. I tu platí, že potenciál úspor 
je u starších verejných budov väčší. V školských zariadeniach prevládajú staršie typy 
kotlov s veľmi nízkou účinnosťou. Technické opatrenia vo verejných budovách sú rovnaké 
ako v obytných budovách vzhľadom na možné úspory. Okrem týchto možno využiť: 
 

• zlepšenie účinnosti výroby tepla - výmena kotlov s nízkou účinnosťou, zlepšenie 
regulácie spaľovania, využívanie kogeneračných jednotiek, účinnejšia tepelná 
izolácia 

• zlepšenie riadenia spotreby energie, čo predpokladá racionálne využívanie  
energie, osvetovú činnosť pre spotrebiteľov, pravidelnú kontrolu a údržbu, 
dodržiavanie odporúčaných technologických postupov atď. 

• využívanie regenerácie a rekuperácie tepla podľa daných možností hlavne 
v podnikateľských organizáciách. 

 
Ako už bolo uvedené, väčšie úspory možno očakávať pri racionalizačných 

opatreniach vykonaných na starších zariadeniach ako na nových, kde už boli použité 
modernejšie technológie a kvalitnejšie stavebné materiály. 
Vychádzajúc zo štatistických údajov a uvedených predpokladov, potenciál úspor tepla vo 
verejných a podnikateľských prevádzkach možno predpokladať v hodnote 34,6%. 
 
 

6.2 Celkový potenciál úspor energie 
 

Celkový ročný možný potenciál úspor, vychádzajúci zo štatistických údajov,  
znázorňuje dolu uvedená tabuľka. Ako už bolo predpokladané, najvyššiu možnú úsporu 
predstavuje priemysel, vzhľadom na najvyššiu spotrebu tepla. Dosiahnutie úspor v 
priemysle vzhľadom na uvedených 21 priemyslových činností možno dosiahnuť iba za 
cenu zvýšených investícií, čo vždy nebude možné zaistiť. Budúce rozšírenie výroby 
nepredpokladá veľké možnosti úspor. 
Druhý zdroj úspor predstavujú bytové domy. Realizácia úsporných opatrení v bytovom 
sektore je však komplikovaná vzhľadom na veľký počet domov s relatívne starším 
obyvateľstvom s nízkymi príjmami, pričom podpora štátu je minimálna a  vzhľadom na 
úrokové sadzby demotivujúca. Pričom v bytovom sektore, vzhľadom na možnosti 
využívania výhod SCZT, by mohli byť úspory vyššie. Výmenou starších plynových 
nízkoteplotných kotlov za kondenzačné možno očakávať úsporu vo výške 4,5%. Zvýšené 
úspory možno dosiahnuť i na strane rozvodov tepla. Podobná situácia je v individuálnej 
bytovej výstavbe, kde percentá úspor predstavujú skôr staršie domy s rovnakými 
problémami ako u bytových domov. Nové rodinné domy, vzhľadom na použité materiály 
a technológie, nepredstavujú veľké percento potenciálu úspor.  
Úspory vo verejnom sektore sú jednoznačne v réžii štátu pri modernizácii, čiastočné 
úspory možno dosiahnuť v rámci prevencie a hospodárnosti. I tu sa však vzhľadom na 
možné využitie SCZT ukazuje možnosť zvýšenia úspor tepla hore uvedenými opatreniami. 
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Tab. č. 6.1. : Celkový potenciál úspor tepla v TTSK 

Sektor Potenciál úspor   (TJ/rok ) 
priemysel 761,9 
bytový sektor:  
       bytové domy 273,8 
       rodinné domy 82,5 
       podnikateľský a verejný sektor 94,7 
Celkom 1212,9 
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7. Koncepcia energetickej politiky TTSK 
 

7.1 Ciele energetickej politiky TTSK 
 

Priority a ciele energetickej politiky by mali prispieť k splneniu úloh, stanovených 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a byť v súlade s princípmi Štátnej 
energetickej politiky.  
 
Pre naplnenie týchto cieľov je potrebné: 

• znížiť závislosť kraja na dovoze primárnych palív 
• znížiť energetickú náročnosť 
• zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energií 
• zvýšiť bezpečnosť zásobovania energiami v kraji. 

 
Ciele regionálnej energetickej politiky musia smerovať k naplneniu hlavných priorít 
regionálnej energetickej politiky: 

• trvalo udržateľný rozvoj tak, aby boli uspokojené energetické potreby pre súčasnú 
i budúcu generáciu pri zachovaní funkcií ekosystémov 

• nezávislosť zdrojov od neregionálnych zdrojov energie a pozornosť venovať 
hlavne maximálnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie 

• maximálna bezpečnosť dodávok všetkých druhov energií pre konečného 
spotrebiteľa, pre centralizované i decentralizované energetické zdroje a systémy, 
bezpečnosť zdrojov energie vzhľadom na životné prostredie. 

 
Pre zabezpečenie energetických potrieb spoločnosti s podmienkou minimalizácie vplyvov 
na životné prostredie, so súčasným zhodnotením energetickej efektívnosti, je potrebné 
naplniť nasledovné ciele energetickej politiky: 

 realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby energií na strane výroby, 
prenosu a spotreby, t.j. maximalizácia energetickej efektívnosti - vyjadrenie rastu 
energetickej efektívnosti musí zhodnocovať ukazovatele spotreby primárnych 
energetických zdrojov, ukazovatele premeny energie obsiahnutých v primárnych 
zdrojoch, ako aj ich absolútnej spotreby. Jednoznačne možno konštatovať, že 
rekonštrukciou bytových objektov možno dosiahnuť úspory tepla na vykurovanie. 
Podobný výsledok možno očakávať i pri rekonštrukcii výmenníkov a rozvodov TÚV 
dodávateľa a v bytových objektoch, čo sa opäť prejaví znížením mernej spotreby tepla. 

 uprednostniť centralizovanú dodávku tepla - v územných častiach kraja, kde je 
realizovaná SCZT povoľovať individuálne zdroje iba vo výnimočných prípadoch. 
Koncepčnými modernizačnými prístupmi na výrobu tepla a TÚV z CZT znižovať 
náklady. Oslovovať potenciálnych záujemcov v súčasnosti používajúcich 
decentralizované zdroje tepla (samostatné malé kotolne), aby pri plánovaných 
rekonštrukciách prešli na CZT (v lokalitách, kde je to technicky možné a finančne 
nenáročné). Táto skutočnosť je zvlášť výrazná, ak vychádzame napríklad z analýzy 
skutkového stavu zásobovania mesta Trnava. I pre budúce obdobie je rozhodujúca 
závislosť na dodávkach tepla zo sústavy CZT, t.j. tepla vyrábaného v EBO Jaslovské 
Bohunice, diaľkovo distribuovaného horúcou tepelnou sieťou do odovzdávacích staníc, 
spravovaných prevažne spoločnosťou Trnavská teplárenská a.s. Naďalej je potrebné 
zvyšovať stabilitu a konkurencieschopnosť CZT. 

 zavádzať dispečerské systémy riadenia a kontroly OST a kotolní - dispečerský 
systém riadenia a kontroly OST a kotolní umožní vyšší komfort prevádzky celého 
systému CZT v tých mestách, kde je tento systém zavedený. Kotolne, OST 
a kompaktné OST budú nepretržite monitorované a riadené dispečingom, pričom sa 
pružne zohľadnia požiadavky odberateľov tepla. Komfort dodávky tepla sa zvýši aj na 
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strane jeho konečných spotrebiteľov. Diaľkovo bude zabezpečený zber údajov 
z meračov tepla a tieto údaje, spolu s ďalšími užitočnými informáciami, budú prístupné 
konečným spotrebiteľom tepla na webovej stránke. Tým sa prehĺbi zároveň aj kontrola  
zo strany odberateľov tepla. 

 uprednostňovať možnosť využívania obnoviteľných zdrojov energie - hlavne 
prebytkov slamy, ako aj  možnosť využitia tepla z geotermálnych  vrtov. Podrobnejšie 
zhodnotenie možností je uvedené  v kapitolách  5.2 a 5.4. 

 minimalizovať používanie fosílnych palív - v maximálnej miere na výrobu 
energie využívať obnoviteľné zdroje, maximalizovať zvyšovanie energetickej 
efektívnosti, ako aj využitie jadrového programu SR 

 minimalizovať emisie skleníkových vplyvov - na výrobu elektrickej energie a 
tepla využívať obnoviteľné zdroje, ako aj aplikáciu vodíkových technológií v 
spaľovacích procesoch 

 minimalizovať ekologickú záťaž budúcich generácií – maximálne využívanie 
bezodpadových technológií pri výrobe energií, čo predstavuje vo zvýšenej miere 
využitie obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe energie z neobnoviteľných zdrojov 
maximalizovať energetickú efektívnosť, ako aj znižovať produkciu 
nerecyklovateľných odpadov. 

 likvidovať odpady - v rámci daných možností likvidovať komunálny a priemyselný 
technologický odpad s využitím najmodernejšej techniky vzhľadom na životné 
prostredie, ako aj postupné odstraňovanie neodbúrateľných látok zo životného 
prostredia z minulosti.  

 
Zo zhodnotenia uvedených čiastkových cieľov je vidieť, že v princípe najvyššou 

prioritou je celoplošné rýchle zavádzanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na 
výrobu elektrickej energie a tepla. Štát podporí dosiahnutie tohto cieľa prijatím priaznivých 
legislatívnych opatrení s využitím vhodných ekonomických stimulov. Musí však byť 
posilnená aj nezávislosť regiónu od neregionálnych a zahraničných primárnych 
energetických zdrojov spolu so znižovaním spotreby nekvalitných domácich palív. 
V tomto zmysle boli využité už prijaté zásady spracované v schválených energetických 
koncepciách miest, hlavne tých, v ktorých sa využívajú systémy centralizovaného 
zásobovania teplom. Ide o nasledujúce mestá a ich energetické koncepcie v oblasti 
tepelnej energetiky: Trnava, Senica, Holíč, Piešťany, Dunajská Streda, Galanta a Šamorín. 
 
Z koncepcií týchto miest možno zhrnúť nasledujúce všeobecné odporúčania: 
 

• v územných častiach miest, kde je realizovaný rozvod centrálneho zásobovania 
teplom (SCZT), akceptovať individuálne zdroje iba vo výnimočných prípadoch 
(vysoké ekonomické náklady pri napojení na SCZT, technické prekážky a pod.). 
Pokiaľ je to možné, uprednostňovať pripojenie objektov v správe miest a VÚC na 
SCZT (zvýšenie odberu vedie k zníženiu podielu fixných nákladov na dodanú 
jednotku tepla (GJ), preto je potrebné presadzovať stabilizáciu dodávok tepla 
z centrálnych zdrojov. 

• koncepčnými modernizačnými prístupmi znižovať náklady na výrobu tepla a TÚV 
z CZT mesta, zaviesť dispečerský systém riadenia a kontroly OST a kotolní 

• zaviesť sledovanie spotreby tepla v jednotlivých objektoch (obytných domoch, 
komunálnych objektoch, školách a pod.) jednotným systémom tak, aby bolo možné 
po uplynutí vykurovacej sezóny analyzovať vývoj spotreby tepla a uskutočnených 
úsporných opatrení v jednotlivých objektoch podľa stavebných sústav. Tieto 
podklady vyžadovať od správcov objektov na určených formulároch, informovať 
obyvateľov o možnostiach úspor tepla pri vykurovaní a príprave teplej vody. 

• decentralizovaný systém vykurovania (malé kotolne) povoľovať v tých častiach 
mesta, kde nie je k dispozícii SCZT a ani v blízkej budúcnosti sa neuvažuje s jeho 
budovaním, taktiež v tých častiach, kde by zavedenie SCZT vyžadovalo veľké 
investičné náklady, čo by podstatne zvyšovalo cenu tepla 
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• znižovaním ceny tepla oslovovať potenciálnych záujemcov v súčasnosti 
používajúcich decentralizované zdroje tepla (samostatné malé kotolne), aby pri 
plánovaných rekonštrukciách prešli na SCZT (v lokalitách, kde je to technicky 
možné a finančne nenáročné) 

• v schvaľovacích procesoch nových projektov výstavby informovať na stavebnom 
úrade a u mestského architekta projektantov a investorov o možnostiach pripojenia 
sa na SCZT (v lokalitách, kde je to technicky možné a finančne nenáročné) 

• zriaďovať energetické agentúry a zapájať ich do osvetovej činnosti na propagáciu 
využívania SCZT z energetického a finančného hľadiska, ako aj ochrany životného 
prostredia, poskytovaním poradenskej služby obyvateľstvu i individuálnym 
stavebníkom v oblasti energetickej efektívnosti budov, ako aj iných energiu 
spotrebovávajúcich zariadení 

• analyzovať možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä drevnej 
štiepky a slamy v centrálnych kotolniach, dodávajúcich teplo do rozvodov SCZT 

• posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej energetického 
využitia 

 
Z hľadiska spôsobu zásobovania je možné rozdeliť sídla a ich časti v kraji na dve 

skupiny s rozdielnou dostupnosťou palív a energie. Jedná sa o mestá  a obce. 
Mestá - v mestských oblastiach sa nachádza rozvinutá energetická infraštruktúra na 
vysokom stupni komfortu (zemný plyn, centrálne zásobovanie teplom). Rozvody zemného 
plynu, CZT a elektrickej energie nemusia byť dotované z verejných prostriedkov. 
Dôvodom je veľká hustota osídlenia, ktorá umožňuje rozvod energie urobiť 
ziskovým podnikaním. 
Obce – v menších mestách a dedinách sa väčšinou nachádza energetická infraštruktúra 
umožňujúca prístup obyvateľov k elektrickej energii a zemnému plynu. Prakticky sa zrušila 
distribúcia uhlia. Vzhľadom na nárast cien zemného plynu, prechádzajú niektorí obyvatelia 
na vykurovanie drevom, napriek zníženiu komfortu obsluhy. Distribúcia palivového dreva 
a peliet nie je zatiaľ zo štatistického pohľadu detailne dostupná, a preto nie sú v práci 
uvádzané bližšie analýzy. Premenlivá cena zemného plynu a tiež drevných peliet zatiaľ 
nevedie, vzhľadom na vyššie investičné náklady na zariadenia spaľujúce drevné pelety, 
k ich zásadnému rozšíreniu. Neplynofikované obce (aj malé lokality vzdialené od centier 
obcí) používajú na vykurovanie prevažne tuhé palivá (nižší komfort a vyšší dopad na ŽP), 
alebo drahé palivá a energiu (propán, prípadne elektrinu). Nezanedbateľnou výhodou obcí 
oproti mestu je existencia obnoviteľných zdrojov energie (biomasa). Z tohto pohľadu majú 
obce veľký význam hlavne pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Pri zvyšovaní 
spotreby biopalív sa zvyšuje tlak v smere ich účelného pestovania. 
 
Z hľadiska strategických cieľov by mal kraj svojimi opatreniami zameranými na energeticky 
sektor pôsobiť v troch hlavných oblastiach: 

• výchova a vzdelanie širokej verejnosti a cieľových skupín v oblasti využívania 
energie 

• podpora úspor energie a podpora obnoviteľných zdrojov energie - tieto druhy 
programu významne znižujú potrebu energie, ktorá sa do kraja dováža (fosílne 
zdroje - plyn, hnedé a čierne uhlie ropa). Náhrada fosílnych palív za obnoviteľné 
zdroje energie, alebo ich úspora, pôsobí pozitívne na hospodárenie kraja a aj na 
množstvo emisií skleníkových plynov. 

• zvyšovanie bezpečnosti zásobovania kraja energiami, znižovanie dopadov 
pohrôm rôzneho druhu znižovanie zraniteľnosti jednotlivých spotrebiteľských 
skupín, znižovanie zraniteľnosti kritických častí energetického systému kraja 

 
Všeobecné prekážky brániace vyššiemu využitiu OZE a úspor energie: 

• nedostatočná informovanosť verejnosti o možnostiach úspor energie 
• nedostatočná informovanosť verejnosti o technických možnostiach využívania OZE 
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• nesprávne stanovené ceny energií, ktoré v sebe neodrážajú celkové spoločensky 
potrebné náklady 

• nedostatočná informovanosť o možnostiach vykurovania súkromných objektov 
Prioritou v energetickom programe musí byť využitie úspor energie a až v ďalšom 

kroku pokrytie zvyšku potrebnej energie obnoviteľnými zdrojmi (nezateplený dom 
spotrebuje niekoľkonásobne viac energie ako nízkoenergetický dom). Úsporou energie 
docielime nižšiu spotrebu nefosílnych palív a teda ešte nižší dopad energetickej spotreby 
na ŽP - šetríme nielen zdroje fosílne ale i obnoviteľné. Ďalšou prioritou je zamerať sa na 
výchovu obyvateľov, konzumentov energií. 
 
V rámci rozvoja územného energetického systému a zásobovania energiami môže TTSK 
zohrávať dôležitú úlohu, ktorú možno rozdeliť do nasledovných 11 programov:  

 PROGRAM - VARIANT/ CHARAKTERISTIKA 

1. 

Energetické využívanie biomasy. 
Energetické využívanie biomasy rozvíja malé a stredné podnikanie v oblasti výroby a dodávky 
biopalív. V poľnohospodárstve vytvára priestor pre produkciu nepotravinárskej výroby energetickej 
a technickej biomasy. Program môže byť priaznivo hodnotený podľa kritéria využívania potenciálu 
poľnohospodárskej a lesníckej pôdy. 

2. 
Energetické využívanie bioplynu. 
Ide o využívanie bioplynu z obnoviteľných zdrojov typu  hnoj, biomasa, biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad a biologicky rozložiteľný priemyselný odpad. 

3. 

Využívanie termosolárnych systémov s akumuláciou tepla. 
Inštalácia solárnych kolektorov na strechy rodinných domov a budov pre prípravu TÚV a 
prikurovanie rozvíja malé a stredné podnikanie a znižuje prevádzkové náklady na bývanie 
a prevádzku budov. Termosolárne systémy nešetria iba energiu, ale tiež predlžujú životnosť 
plášťa budovy, pretože budova je temperovaná slnečnou energiou i keď nie je užívaná, t.j. v dobe 
neprítomnosti osôb. 

4. 
Využívanie slnečnej energie – výroba elektriny (fotovoltaika). 
Výroba elektriny vo fotovoltaických slnečných elektrárňach je ekologická a umožňuje využitie 
elektriny nezávisle na elektrizačnej sústave. Solárnu energiu nie je možné využiť ako samostatný 
zdroj, vždy je len doplnkovým zdrojom. 

5. 
Využívanie geotermálnej energie a tepelné čerpadlá. 
Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľný zdroj energie a prispievajú k znižovaniu energetickej 
náročnosti. Počiatočné investičné náklady sú značne vysoké. 

6. 
Využívanie energie malej vody (malé vodné elektrárne do 10 MW). 
Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach je ekologická a umožňuje využitie elektriny 
nezávisle na elektrizačnej sústave. Program je problematický podľa kritéria vplyvu na zmeny 
hydrologických charakteristík územia. 

7. 
Využívanie veternej energie (veterné elektrárne). 
Výroba elektriny vo veterných elektrárňach je ekologická a umožňuje využitie elektriny nezávisle 
na elektrizačnej sústave. Program môže byť hodnotený negatívne z pohľadu estetiky krajiny 
a regulácie elektrizačnej sústavy. 

8. 

Znižovanie mernej spotreby pre vykurovanie budov (znižovanie tepelných strát pri obnove 
bytového fondu). 
Sanácia existujúcich rodinných domov a budov vrátane zatepľovania rozvíja malé a stredné 
podnikanie a znižuje prevádzkové náklady na bývanie a prevádzku budov. Tepelné izolácie a 
termosolárne systémy nešetria iba energiu, ale tiež predlžujú životnosť plášťa budovy. 
Program zvyšuje nároky na ďalšie surovinové zdroje (technológie zatepľovania, izolačné materiály
a iné.). 

9. 

Výstavba pasívnych domov (dosiahnutie nižších tepelných strát nových budov). 
Pasívny dom je taký, ktorý nevyžaduje dodávky energie (hlavne tepla) z vonkajších zdrojov, alebo 
len vo veľmi malom množstve. Výstavba pasívnych rodinných domov a budov rozvíja malé a 
stredné podnikanie a znižuje prevádzkové náklady na bývanie a prevádzku budov. Program 
zvyšuje nároky na ostatné surovinové zdroje. 

10. 
Spoločná výroba tepla a elektriny (kogenerácia, teplárenstvo). 
Inštalácia spoločnej výroby tepla a elektriny rozvíja malé a stredné podnikanie a znižuje 
prevádzkové náklady na prevádzku budov (OZE). 
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 PROGRAM - VARIANT/ CHARAKTERISTIKA 

11. 
Rekuperácia tepla (recyklácia tepla z odpadného vzduchu a vody). 
Inštalácia rekuperačných technológií a využitie odpadného tepla rozvíja malé a stredné podnikanie 
a znižuje prevádzkové náklady na prevádzku budov. 

 

7.2 Nástroje a úlohy TTSK v rozvoji územného energetického systému 
 

Úlohou energetickej politiky je podporovať harmonický rozvoj  energetickej 
infraštruktúry tak, aby boli naplnené požiadavky trvalo udržateľného rozvoja, t.j. aby sa 
realizovali opatrenia v súlade s touto energetickou politikou. 
 
Úlohy energetickej politiky: 

• zúčastňovať sa na riadení energetického hospodárstva 
• zúčastňovať sa na príprave rozvojových zámerov v energetickej infraštruktúre ako 

podkladu pre prípravu investičnej výstavby v súlade s územným plánom regiónu 
• spracovať strednodobé a dlhodobé koncepčné zámery v oblasti energetickej 

infraštruktúry 
• podporovať minimalizáciu dopadov energetiky na životné prostredie 
• podporovať návrhy na využívanie štátnych dotačných programov v oblasti 

energetiky a podporovať realizáciu týchto programov 
• venovať pozornosť koncepčným a výhľadovým zámerom, ktoré majú vzťah 

k energetike TTSK 
• vytvoriť priestor pre komunikáciu s energetickými spoločnosťami 
• vytvárať možnosti pre informovanosť verejnosti a vzdelávanie v oblasti úspor 

energií 
• zabezpečiť efektívne využívanie energií v budovách a zariadeniach v majetku TTSK 

a v organizáciách zriadených TTSK. 
 

Energetická politika umožňuje pôsobiť na investorov - občanov a podniky pomocou 
programov, podpôr a nástrojov, napr.: 
 
Nástroje energetickej politiky sú: 

• poradenstvo, výchovné, vzdelávacie a informačné akcie 
• spolupráca pri využívaní OZE a pri uplatňovaní energetickej efektívnosti (na 

národnej a medzinárodnej úrovni) 
• uznesenia vlády a dokumenty na národnej úrovni 
• podpora existujúcich projektov a pilotných projektov (finančná podpora). 

 
 
Poradenstvo, výchovné, vzdelávacie a informačné akcie 

 
TTSK môže zohrať rozhodujúcu úlohu v rámci finančnej podpory informačnej 

kampane pre problematiku využívania OZE prostredníctvom agentúr v rámci školení, 
reklamných listov, brožúr, prípadne s využitím regionálnych médií, zaistiť poradenskú 
službu pre záujemcov, prípadne potencionálnych partnerov využívania OZE. Službu 
možno zaistiť prostredníctvom agentúr, prípadne iných poradenských organizácií v rámci 
poradenstva pri príprave projektov, organizovaním seminárov, vydávaním informačných a 
propagačných materiálov. 
TTSK v rámci možností a potrieb by mal poskytnúť pomoc pri čerpaní štrukturálnych 
fondov podporujúcich využívanie OZE v rámci regiónu a to organizovaním výmeny 
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skúseností seminárnou prípadne inou formou ako pre jednotlivcov, tak pre samosprávy i 
správcovské spoločnosti. 
 
 
Spolupráca pri využívaní OZE a pri uplatňovaní energetickej efektívnosti (na 
národnej a medzinárodnej úrovni) 
 

Vzhľadom na možnosti využitia financií medzinárodných programov v rámci EÚ 
prípadne i mimo EÚ, je veľmi dôležité efektívne zapojenie sa VÚC do týchto 
medzinárodných programov prostredníctvom:  
 

• aktívnej účasti v rámci podporných programov  EÚ 
• medzinárodných projektov MH SR, MP SR, MŽP SR a iných 
• operačných programov NSRR SR 
• rôznych programov cezhraničnej spolupráce 
• programov zahraničných finančných inštitúcií. 

 
Medzinárodnú spoluprácu sa odporúča nadviazať s inštitúciami zameranými na 

oblasť spolufinancovania, prípadne partnerstva a technickej pomoci zameranej hlavne na 
využívanie OZE. 
Odporúča sa analyzovať stav využitia OZE na úrovni VÚC a porovnať výsledky  so stavom 
iných VÚC. Vzhľadom na rozvoj nových technológií prehodnocovať skutkový stav  a v 
rámci daných, finančných a technických možností, realizovať využiteľný potenciál OZE s 
modernejšou technológiou. 
 
 
Uznesenia vlády a dokumenty na národnej úrovni 
 

Vláda SR svojim uznesením č. 29 z 11.1.2006 schválila návrh Energetickej politiky SR 
a ministrom vlády uložila vypracovať stratégiu vyššieho využívania OZE v SR ako i Koncepciu 
energetickej efektívnosti. 
Zároveň odporučila predsedom samosprávnych krajov rozpracovať Energetickú politiku SR do 
regionálnych politík. 
Uznesením č. 383 z 25.4.2007 vláda SR schválila návrh stratégie vyššieho využitia 
obnoviteľných zdrojov energie v SR  a ministrom uložila: 

• realizovať legislatívne opatrenia uvedené v stratégii s cieľom zvýšiť využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie 

• pripraviť Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach 
• pri príprave rozpočtu na rok 2008 riešiť prioritne realizáciu Programu vyššieho 

využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške 100 mil. Sk 
• vypracovať aktualizáciu Koncepcie využitia obnoviteľných zdrojov energie na základe 

odborných štúdií, ktoré stanovia aktualizovaný skutočný potenciál pre využitie 
jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energie 

• vypracovať zákon o obnoviteľných zdrojoch energie. 
 
Zároveň vláda v uznesení odporúča predsedom samosprávnych krajov vypracovať do 
30.6.2010 programy využívania obnoviteľných zdrojov energie. 
Ďalším uznesením, ktoré sa zaoberá energetikou je UV SR č. 576 zo 4.7.2007, v ktorom vláda 
schvaľuje návrh Koncepcie energetickej efektívnosti SR a ukladá ministrom vlády pripraviť 
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008-2010. Zároveň odporúča predsedom 
samosprávnych krajov zapracovať do systému energetických koncepcií regiónov princípy 
energetickej efektívnosti, ako aj posilniť existujúce organizačné štruktúry pracovníkmi 
zodpovedajúcimi za monitorovanie, analýzu, navrhovanie opatrení a ich realizáciu pre 
energetickú efektívnosť. 
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Podpora existujúcich a pilotných projektov (napr. finančná podpora) 
 

Program podpory by mal pozostávať z čiastočnej podpory vybudovania malých 
demonštračných projektov na výrobu elektriny a tepla s prípadnou účasťou VÚC. Ľahšia 
implementácia nových technológií si vyžaduje realizovať pilotné, resp. demonštračné 
projekty využívania OZE – solárnej, geotermálnej energie, biomasy a energie prostredia. 
 
Vzhľadom na širokú oblasť v rozvoji energetického systému sa odporúča pre TTSK 
angažovať sa v nasledovných sférach: 

• v oblasti spracovania, energetického využívania, ale aj pestovania biomasy na 
energetické účely 

• výskumu a vývoja moderných technológií 
• zamerať pozornosť na pestovanie vhodných poľnohospodárskych plodín vzhľadom 

na ornú pôdu v rámci využitia  a výroby bioplynu 
• pri využívaní technológií zameraných na širšie uplatnenie solárnych, geotermálnych  

zdrojov, ako aj tepelných čerpadiel 
 

V každom okrese, v rámci daných možností, podporiť pilotný projekt energetického 
využitia obnoviteľných zdrojov energie. Odporúča sa pozornosť venovať hlavne obnove 
energetických zariadení vo vlastníctve VÚC (školy, nemocnice, sociálne a kultúrne 
zariadenia, ...), s cieľom náhrady pôvodných palív za palivá OZE. 
Realizovať úsporné opatrenia v budovách, prípadne náhrady zdrojov tepla s cieľom 
zvýšenia energetickej účinnosti. Podporovať v rámci daných možností výrobcov a 
prevádzkovateľov zariadení OZE. 
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8. Zdroje financovania rozvoja energetiky 

8.1 Vlastné zdroje 
 
Financovanie z vlastných zdrojov  
 

V zmysle Zákona o účtovníctve majú právnické osoby dva základné spôsoby 
financovania z vlastných zdrojov, čistý zisk a odpisy. Pokiaľ by uvedené zdroje 
nepostačovali je možné využiť ďalší zdroj vlastného kapitálu – upisovanie nových akcií 
spoločnosti. 
 

8.2 Čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU 

8.2.1 Štrukturálne fondy (www.strukturalnefondy.sk);(www.euractiv.sk);(www.build.gov.sk) 
 
Štrukturálne fondy (ŠF) sú určené pre viacročné programy regionálneho rozvoja. Tie 

spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa 
spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok. Pre SR bola na 
roky 2007 – 2013 vyčlenená suma 7,68 mld. EUR. 

Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF): podporované sú investičné 
(infraštruktúrne) projekty, ako napr. výstavba ciest a železníc, odstraňovanie ekologických 
záťaži, budovanie stokových systémov, výstavby a úpravy korýt riek, podpora inovačného 
potenciálu podnikateľov, podpora začínajúcim podnikateľom, rozvoj a obnova športových 
areálov využiteľných pre cestovný ruch, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, výsadba regeneračnej zelene, ekologické a energeticky 
efektívne sanácie bytových domov, modernizácia systému krízového managementu a pod. 

Kohézny fond (KF): SR je v rokoch 2007-2013 naďalej oprávnená sa uchádzať so 
všetkými našimi regiónmi o prostriedky KF. Pre roky 2007-2013 môže Slovensko čerpať 
takmer 1,57 mld. EUR pre OP Životné prostredie. V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa Kohézny fond stáva súčasťou príjmov 
a výdavkov štátneho rozpočtu. Hlavným rozdielom oproti štrukturálnym fondom je to, že jeho 
základnou bunkou je štát. Kohézny fond spolufinancuje dva najväčšie operačné programy 
Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 – Operačný program Životné 
prostredie (1,8 mld. EUR v bežných cenách) a Operačný program Doprava (3,21 mld. EUR v 
bežných cenách).  

Národný program rozvoja vidieka (www.strukturalnefondy.sk) 
 

Pre programovacie obdobie 2007 – 2013 vláda schválila Národný strategický plán 
rozvoja vidieka (PRV). K 1,969 mld. EUR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) pridá Slovenská republika 0,593 mld. € kofinancovaním. Podpora 
bude realizovaná prostredníctvom 4 osí zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti, 
ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, diverzifikáciu, či zvyšovanie kvality života 
na vidieku:  
Os 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
Os 2 - Zlepšenie životného prostredia a krajiny  
Os 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva  
Os 4 – Realizácia prístupu LEADER  
 

Podobne ako v minulom programovacom období, jednotlivé osi v sebe zahŕňajú 
konkrétne opatrenia a podopatrenia. Novinkou programu bude zaradenie prístupu 
LEADER. Vláda predpokladá, že rámcový program bude mať pozitívny dopad na 
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obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a verejný sektor prostredníctvom podpory 
produktívneho poľnohospodárstva, spracovateľského priemyslu a lesného hospodárstva 
vo väzbe na modernizáciu, inovácie a reštrukturalizáciu a odovzdávanie vedomostí v rámci 
agropodnikateľského a lesného sektora. Program by mal naďalej pozitívnym smerom 
ovplyvniť ochranu životného prostredia ako aj zlepšenie životného prostredia na vidieku 
prostredníctvom zachovania biodiverzity, kvality vôd, pôd a zmiernením klimatických 
zmien. Okrem toho prispeje k vytváraniu pracovných príležitostí, podpore ekonomických 
aktivít na vidieku a mobilizácii rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach. 
 
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus (www.eeagrants.sk) 
 
Cieľom tejto pomoci je prispieť na investičné a rozvojové projekty v nasledovných 
prioritných oblastiach:  

• Ochrana životného prostredia  
• Podpora trvalo udržateľného rozvoja  
• Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva  
• Rozvoj ľudských zdrojov  
• Zdravie a starostlivosť o deti  
• Výskum 
• Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva 
• Regionálna politika a cezhraničné aktivity 
• Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire (komunitárne 

právo) - súbor právnych noriem zameraných na vznik a fungovanie spoločného trhu 
členských štátov EÚ, ako aj hospodárskej a menovej únie 

 
Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 

67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva. 
Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005 sa vytvorili dva samostatné 
finančné mechanizmy, a to finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný 
mechanizmus (NFM). 
Národný kontaktný bod pre implementáciu FM EHP a NFM je Úrad vlády SR. Má 
zodpovednosť za administratívnu koordináciu a použitie prostriedkov (Odbor koordinácie 
predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce). Platobným orgánom je Ministerstvo 
financií (odbor Národného fondu).  
Za riadenie finančného mechanizmu EHP zodpovedá Výbor pre finančný mechanizmus 
EHP. Za riadenie Nórskeho finančného mechanizmu zodpovedá Ministerstvo 
zahraničných veci Nórskeho kráľovstva. Tieto inštitúcie zároveň schvaľujú poskytovanie 
finančných prostriedkov konečným prijímateľom v prípade individuálnych projektov. V 
prípade blokových grantov schvaľujú sprostredkovateľov pre blokový grant. 
 
Čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov sa realizuje formou : 

• Individuálnych projektov - ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne 
identifikovaným cieľom. Môže obsahovať jeden alebo viac podprojektov. Minimálna 
výška príspevku zo zdrojov finančných mechanizmov je 250 000 EUR.  

• Blokových grantov - fondy vytvorené s jasne definovaným účelom, z ktorých je 
možné poskytnúť finančnú pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám. 
Blokové granty sú zamerané na pomoc pri implementácií projektov, kde konečný 
užívateľ je príliš malý na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efektívnosti nákladov 
administrovaný na individuálnej báze.  
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Národný strategický referenčný rámec (NSRR) 2007 – 2013 (www.nsrr.sk); 
(www.strukturalnefondy.sk) 
 
Projekty v oblasti energetiky je možné financovať zo štrukturálnych fondov (ERDF, KF) 
prostredníctvom týchto operačných programov (OP):  

• OP Životné prostredie 
• OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 
Miera spolufinancovania:  

• verejný sektor - 5%  
• súkromný sektor - 50%  

 
Operačný program Životné prostredie (www.opzp.sk)  

Tab. č. 8.1. : Štruktúra prioritných osí a opatrení 

Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

1. Integrovaná ochrana a 
racionálne využívanie 
vôd 

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných 
vodovodov 

KF 
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových 
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania 
a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných 
vôd 

2. Ochrana pred 
povodňami 

2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 
KF 2.2 Vybudovanie povodňového varovného 

a predpovedného systému 
3. Ochrana ovzdušia 
a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov 
zmeny klímy 

3.1 Ochrana ovzdušia 
ERDF 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 

vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

4. Odpadové 
hospodárstvo 

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu  

KF 

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov  
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom 
priaznivým pre životné prostredie 
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží 
vrátane ich odstraňovania 
4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

5. Ochrana a regenerácia 
prírodného prostredia a 
krajiny 

5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov 
prostredníctvom vypracovania a realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia vrátane území 
NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky 
ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane 
realizácie monitoringu druhov a biotopov 

ERDF 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny 
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany 
prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích 
systémov za účelom plnenia národných 
a medzinárodných záväzkov 
5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho 
povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a 
komunikácie so zainteresovanými skupinami 

6. Technická pomoc 6.1 Technická pomoc KF 
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Územná koncentrácia príspevkov z fondov  
 

Základným východiskom pre územný priemet poskytovania finančných prostriedkov 
z OP ŽP je geografická oprávnenosť regiónov čerpať finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v nadväznosti na tri ciele kohéznej politiky EÚ 
na programové obdobie 2007 - 2013, ktorá je určená na základe ich ekonomickej 
výkonnosti.  
Zo štrukturálnych fondov – konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – je 
v rámci cieľa Konvergencia podpora zameraná na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci 
produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe 
disponibilných údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 75 % 
priemeru rozšírenej EÚ – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského 
kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z Kohézneho fondu pokrýva celé územie SR ako 
členského štátu, ktorého hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný 
na základe disponibilných údajov za tri posledné roky nedosiahol 90% priemeru EÚ.  
Pre väčšinu aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia 
nie je členenie podľa administratívnych hraníc relevantné (napr. aktivity v oblasti ochrany 
ovzdušia; aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré sú závislé od polohy 
chránených území; protipovodňové aktivity, ktoré  sa realizujú podľa povodí; aktivity v 
oblasti vodného hospodárstva, implementácia ktorých prebieha podľa vodárenských 
spoločností). 
 
 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (www.economy.gov.sk); 
(www.dotacie.info); (www.edotacie.sk)  

Tab. č. 8.2. : Štruktúra prioritných osí a opatrení 

Prioritné osi Opatrenia Fond 

1. Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti  

1.1 Inovácie a technologické transfery 

ERDF 

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

2. Energetika 

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane 
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike 
2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá 
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetických úspor 

3. Cestovný ruch 
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, 
prezentácie regiónov a Slovenska 

4. Technická pomoc 4.1 Technická pomoc 

 

8.2.2 Komunitárne programy 
 
Program CIP (http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm) 

 
CIP by sa mal zamerať najmä na malé a stredné podniky. Osobitnú pozornosť by mal 

venovať špecifickej povahe a požiadavkám rýchlo rastúcich podnikov, ako aj 
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mikropodnikov a remeselných živností a osobitných cieľových skupín vrátane žien - 
podnikateliek. 
 
Integrácia v programe CIP  
 

Rámcový program by mal spojiť tie osobitné opatrenia Európskeho spoločenstva 
(ES) v oblasti podnikania, MSP, priemyselnej konkurencieschopnosti, inovácií, ICT, 
environmentálnych technológií a inteligentnej energie, ktoré boli doteraz upravené 
nasledovnými komunitárnymi programami: 

• Viacročný program pre podniky a podnikanie (Multiannual Programme for 
Enterprise and Entrepreneurship - MAP), 

• Program ES pre vedy o živej prírode a životné prostredie (LIFE-Environment 
programme), 

• Horizontálne opatrenia na podporu inovácií v Rámcových programov EÚ pre 
výskum, vývoj technológii a demonštračné aktivity (EU Framework RTD 
Programme), 

• Program eTEN zameraný na aplikáciu sieťových elektronických služieb s 
európskou dimenziou, 

• Program eContent zameraný na zvýšenie dostupnosti a využitia digitálneho 
obsahu v Európe, 

• Program MODINIS - finančná podpora pre implementáciu akčného plánu eEurope 
2005. 

 
Tematické zameranie programu CIP 
 

Rámcový program pre akcie Spoločenstva v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií 
(CIP) kladie osobitný dôraz na potreby MSP a pokrýva obdobie od 1. januára 2007 do 31. 
decembra 2013.  
Rámcový program prispieva ku konkurencieschopnosti a inovačnej kapacite Spoločenstva 
ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným rozvojom založeným na vysokom 
hospodárskom raste a so sociálnym trhovým hospodárstvom s vysokou 
konkurencieschopnosťou s vysokou úrovňou ochrany a zlepšovania kvality životného 
prostredia. 
Rámcový program sa nevzťahuje na výskum, vývoj technológií, ani demonštračné 
činnosti, ktoré sú implementované v Siedmom rámcovom programe EÚ (Seventh 
Framework Programme - FP7). CIP sa vo vzťahu k FP7 zameriava na odstránenie 
priepasti medzi výskumom a inováciami a podporuje všetky formy inovácií. 
 
Rámcový program CIP má tieto ciele: 

• podporovať konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP, 
• podporovať všetky formy inovácií vrátane ekologických inovácií, 
• urýchliť rozvoj trvalo udržateľnej, konkurencieschopnej, inovačnej a inkluzívnej 

informačnej spoločnosti, 
• propagovať energetickú účinnosť a nové a obnoviteľné zdroje energie vo všetkých 

oblastiach vrátane dopravy. 
 

Okrem projektov realizovaných v jednotlivých programoch sa môžu hradiť aj potrebné 
výdavky na technickú pomoc (prípravné činnosti, monitorovanie, kontrolu, audit 
a hodnotenie), ktoré sú priamo potrebné na účinné a účelné vykonanie tohto rozhodnutia a 
na dosiahnutie jeho cieľov. Takáto činnosť môže najmä zahŕňať štúdie, stretnutia, 
informačné činnosti, publikácie, výdavky na informačné nástroje, systémy a siete na 
výmenu a spracovanie informácií a akékoľvek iné výdavky na technickú, vedeckú a 
administratívnu pomoc a odborné znalosti, ku ktorým by Komisia mohla požadovať prístup 
na účely vykonania tohto rozhodnutia. 
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Program Inteligentná energia - Európa (IEE)  (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/) 
 
 

Program Inteligentná energia - Európa (IEE) bude zameraný na podporu energetickej 
účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej diverzifikácie. Program prispeje 
k zaisteniu bezpečnosti a udržateľnosti energie pre Európu a zároveň zvýši európsku 
konkurencieschopnosť.  
 
Program IEE stanovuje tieto akcie vo forme subprogramov: 

• Podpora energetickej účinnosti a racionálneho využívania zdrojov energie; 
• Podpora nových a obnoviteľných zdrojov energie a podpora diverzifikácie energie; 
• Podpora energetickej účinnosti a využívania nových a obnoviteľných zdrojov 

energie v doprave. 
 
Okrem toho bude Európska komisia podporovať aj integrované iniciatívy spájajúce vyššie 
uvedené subprogramy: 

• začlenenie energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie do viacerých 
odvetví hospodárstva; 

• spájanie rôznych nástrojov, pomôcok a činiteľov v rámci rovnakej akcie alebo 
projektu. 

 
Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu bude mať program IEE2 na obdobie 

2007-2013 rozpočet 727,3 mil. EUR, z čoho bude 65 mil. uvoľnených na financovanie 
projektov podaných v prvej výzve na podávanie návrhov.  
 
Podpora energetickej účinnosti a racionálneho využívania zdrojov energie (SAVE) 
 
Akcie na podporu energetickej účinnosti a racionálneho využívania zdrojov energie budú 
zahŕňať: 

• zdokonalenie energetickej účinnosti a racionálneho využívania zdrojov energie 
najmä v stavebnom a priemyselnom odvetví s výnimkou akcií, na ktoré sa vzťahuje 
subprogram STEER; 

• podporovanie prípravy legislatívnych opatrení a ich uplatnenia. 
 
Tematické zameranie programu SAVE: 

• energeticky efektívne budovy (pre aktivity, ktoré zvýšia energetickú výkonnosť 
nových a existujúcich budov v rezidentných i terciárnych sektoroch s odhadovaným 
potenciálom 27% a 30% využitia energie), 

• priemyselná výnimočnosť v energetike (pre aktivity zamerané na zvýšenie 
energetickej efektívnosti v priemysle, najmä MSP, s potenciálom 25%), 

• energeticky efektívne produkty (pre aktivity zvyšujúce trhový podiel energeticky 
efektívnych produktov a podporujúce racionálnu voľbu spotrebiteľov pre takéto 
produkty). 

 
 
 

Podpora nových a obnoviteľných zdrojov energie a podpora diverzifikácie energie 
(ALTENER) 
 
Akcie na podporu nových a obnoviteľných zdrojov energie budú zahŕňať: 

• propagáciu nových a obnoviteľných zdrojov energie pre centralizovanú a 
decentralizovanú výrobu elektrickej energie, tepla a chladu, a tým podporovanie 
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diverzifikácie zdrojov energie s výnimkou akcií, na ktoré sa vzťahuje subprogram 
STEER; 

• začlenenie nových a obnoviteľných zdrojov energie do miestneho prostredia a 
energetických systémov; 

• podporovanie prípravy legislatívnych opatrení a ich uplatnenia. 
 
Tematické zameranie programu ALTENER: 

• obnoviteľná elektrina (podpora európskych politík týkajúcich sa bariér rastu trhu 
a podpory dosahovania budúcich energetických cieľov), 

• obnoviteľné vykurovanie a chladenie (podpora väčšieho využitia systémov pre 
biomasu, solárne a geotermálne vykurovanie a chladenie, najmä v budovách a 
priemysle), 

• domáce a ostatné malé aplikácie pre obnoviteľnú energiu (zvýšenie používania 
malých systémov na obnoviteľnú energiu v budovách podľa Smernice 
o energetickej efektívnosti budov a tiež podpora samostatných malých systémov na 
obnoviteľnú energiu), 

• biopalivá (podpora využitia udržateľnej formy bionafty, alkoholov, bioplynu 
a bioaditív ako náhrady fosílnych palív pre dopravné aplikácie a príspevok 
k dosahovaniu budúcich vytýčených cieľov EÚ). 

 
Podpora energetickej účinnosti a využívania nových a obnoviteľných zdrojov energie 
v doprave (STEER) 
 
Akcie na propagáciu energetickej účinnosti a využívania nových a obnoviteľných zdrojov 
energie v doprave budú zahŕňať: 

• podporovanie iniciatív týkajúcich sa všetkých energetických aspektov dopravy a 
diverzifikácie palív; 

• propagáciu obnoviteľných palív a energetickej účinnosti v doprave; 
• podporovanie prípravy legislatívnych opatrení a ich uplatnenia. 

 
Tematické zameranie programu STEER: 

• energeticky efektívna doprava (projekty by mali pripraviť zázemie pre efektívnejšiu 
implementáciu európskych politík v danej oblasti a prispieť k rozšíreniu 
potenciálneho rozsahu kľúčových hráčov na trhu a urýchliť nasadenie, prevzatia 
a transfer úspešných riešení), 

• čisté vozidlá a alternatívne motorové palivá (projekty by mali zviazať existujúcu 
štruktúru na strane ponuky vytvorením zvýšeného dopytu a/alebo pomôcť pripraviť 
zázemie na nové štruktúry na strane ponuky so zameraním na prepojenie 
kľúčových hráčov, napr. vozové parky), podpora lokálnych hráčov v doprave (od 
roku 2008). 

 
 
Program FP7 (http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html) 
 

FP7 je skrátený názov Siedmeho rámcového programu výskumu a technického 
rozvoja. Je to hlavný nástroj EÚ na financovanie výskumu v Európe a bude bežať od roku 
2007 do roku 2013. FP7 je navrhnutý aj ako reakcia na potreby Európy v oblasti 
zamestnanosti a konkurencieschopnosti. FP7 podporuje výskum vo vybraných prioritných 
oblastiach – cieľom je etablovať alebo udržať postavenie EÚ ako svetového lídra v týchto 
sektoroch. 
 
Medzi základné charakteristiky FP7 patria: 

• financovanie výskumných programov partnerov z viacerých európskych krajín, 
• zdieľanie nákladov medzi EK a partnermi, 
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• multidisciplinarita projektov, 
• výber projektov na základe konkurenčných výziev a hodnotenia nezávislých 

expertov, 
• dodatočné kritéria ako vzdelávanie, školiace aktivity, trvalo udržateľný rozvoj, 

rovnosť pohlaví. 
 
 
Štátna pomoc a podpora MF SR (www.portal.gov.sk) 
 

Štátnu pomoc koordinuje Ministerstvo financií SR (www.finance.gov.sk) v súlade so 
Zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Právnym 
predpisom upravujúcim procedurálny postup v oblasti štátnej pomoci je Nariadenie rady 
(ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na používanie 
článku 93 Zmluvy o založení ES a Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, 
ktorým sa vykonáva Nariadenie rady (ES) č.659/1999. 
Prostriedky sú poskytované podnikateľskému subjektu, ako účastníkovi hospodárskej 
súťaže zo zdrojov štátu, z miestnych alebo regionálnych zdrojov, alebo zo zdrojov EU. 
Existuje selektívnosť v procese výberu konkrétnych podnikateľov a s tým spojená výhoda 
pre konkrétneho podnikateľa v porovnaní s ostatnými podnikateľmi. 
V prípade, že sú splnené všetky hore uvedené kritéria, je potrebné pri poskytovaní 
prostriedkov postupovať v súlade s pravidlami štátnej pomoci. 
 
 
Minimálna pomoc (pomoc de minimis) (www.esf.gov.sk); (www.economy.gov.sk); 
(www.sea.gov.sk) 
 
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) 
(http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=2550) 
 
Priorita 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho 

rastového potenciálu 
 
Opatrenie 1.4 - Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie  
 

V rámci tejto schémy pomoci de minimis je pomoc zameraná na podporu 
konkurencieschopnosti začínajúcich, ale aj existujúcich malých, stredných a veľkých 
 podnikateľov (do 1000 zamestnancov) vrátane živnostníkov. Pomoc je určená na projekty, 
ktoré sú zamerané na nákup pre rozšírenie, výstavbu a rekonštrukciu budov 
a prevádzkových priestorov určených na vlastnú priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu 
a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb; hmotné investície, t.j. nákup technológií, strojov, 
prístrojov a zariadení určených pre priemyselnú výrobu; úhradu časti nákladov na 
prenájom priestorov v podnikateľských a technologických inkubátoroch pre začínajúcich 
podnikateľov do 3 rokov od založenia živnosti. 
Poskytovatelia pomoci nemusia žiadať Európsku komisiu o schválenie poskytnutia 
minimálnej pomoci. Poskytovateľ minimálnej pomoci a príjemca minimálnej pomoci sú 
však povinní Ministerstvu financií SR štvrťročne oznamovať poskytnutie/prijatie minimálnej 
pomoci, a to do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom sa minimálna pomoc 
poskytla. 
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Dotácie MF SR (www.finance.gov.sk)  
 

Aj tento rok je možné žiadať o dotáciu z Ministerstva financií SR  v rámci Výnosu 
Ministerstva financií SR z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MF SR.  
 
Dotáciu možno poskytnúť: 

• obci 
• vyššiemu územnému celku 
• občianskemu združeniu 
• nadácii 
• neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 
• neinvestičnému fondu 
• záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou 
• registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
• Slovenskému Červenému krížu 

 
Dotáciu z príjmov z odvodu a dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť 

žiadateľovi, ak preukáže, že má na spolufinancovanie účelu dotácie zabezpečených 
najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.  
 

8.3 Komerčné zdroje finančných inštitúcií 
 
Bankové úvery 
 

 Komerčné banky na Slovensku umožňujú čerpať investičné úvery, hypotekárne 
úvery pre podnikateľov, úvery v spolupráci s EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), 
resp. spolupracovať formou krytia vystavením bankových záruk. 
 
Projektové financovanie 
 

Úverové financovanie ekonomicky i právne presne vymedzenej ekonomickej jednotky 
projektu. Ako zdroj ku splácaniu poskytnutého úveru slúži budúci cash flow vyplývajúci z 
realizovaného projektu. Úver je zaistený spravidla výhradne aktívami daného projektu.  
Sponzori projektu (akcionári) vkladajú kapitál do projektu (materský podnik, stavebné 
firmy, budúci dodávatelia, odberatelia, prevádzkovateľ, štát). Projektová firma sústreďuje 
kapitál, zabezpečuje technicko-ekonomickú prípravu investície, dohody so stavebnou 
firmou, prevádzkovateľom, pôžičky a istenie voči bankám, dohody s budúcimi dodávateľmi 
a odberateľmi. Stavebná firma realizuje výstavbu. Môže ísť i o niekoľko firiem. 
Prevádzkovateľ, podnik vystupujúci ako užívateľ projektovanej investície, uzatvára zmluvu 
s projektovou spoločnosťou o prevádzke a údržbe dokončenej investície. Banky 
(konzorcium bánk) sú ako hlavný zdroj financovania projektu. Spolupracujú s projektovou 
firmou pri spracovaní informačného memoranda, dávajú oceniť riziko projektu nezávislým 
expertom, kontrolujú dodržiavanie podmienok v úverovej zmluve a iné. 
 
Výhody: 

• prenos väčšiny rizika projektu na banky 
• pôvodnému podniku dlhy voči bankám nevystupujú v bilancii 
• niekedy ľahší prístup k úveru na projekt, ktorý je zvyčajne v spoločnom vlastníctve, 

než oddelené získavanie úverov pre niekoľko podnikov vystupujúcich samostatne 
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Leasing 
 

Leasing predstavuje osobitnú formu financovania. Ide o prenájom majetku a jeho 
následné splácanie formou leasingových platieb. Výšky leasingových platieb sa odvíjajú od 
hodnoty prenajímanej veci, dĺžky leasingového vzťahu, nákladov spojených s leasingom, 
rizikovosti nájomcu a samozrejme aj od ziskových požiadaviek prenajímateľa. Na začiatku 
leasingového vzťahu býva nájomca vyzvaný, aby zaplatil akontáciu alebo prvú zvýšenú 
splátku. Týmto sa leasingový vzťah formalizuje a nájomca môže využívať predmet 
leasingu. 
 

8.4 Alternatívne zdroje financovania 
 
Financovanie treťou stranou 
 

Financovanie treťou stranou znamená, že tretia strana hradí náklady na realizáciu 
projektu, ktoré sú následne splatené finančnými tokmi alebo úsporami, ktoré projekty 
generujú. Financovanie treťou stranou je a môže byť využívané pre projekty obnoviteľných 
zdrojov energie. Pri aplikovaní financovania treťou stranou v projektoch energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie nie sú významné odlišnosti. Finančné toky môžu 
byť generované predajom vyrobenej energie a úspory môžu vzniknúť napríklad znížením 
nákladov na palivá pri zmene palivovej základne. Financovanie treťou stranou môže pomôcť 
odstrániť niektoré z bariér, pretože spoločnosti ESCO, ktoré takéto projekty realizujú, môžu 
poskytovať aj technologické know-how, alebo môžu pomôcť vyjednávať s distribučnými 
a prenosovými spoločnosťami. Príklad prieniku na trh s OEZ financovaním treťou stranou je 
v Španielsku, kde integrovaný prístup bol spojený s dosiahnutím cieľov štátu v oblasti 
energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, vrátane dotácii na projekt. 
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