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EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
Vývoj emisií skleníkových plynov krajín V4 a priemer EÚ od roku 1990

zdroj: Eurostat
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EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
Podiel jednotlivých sektorov na celkových emisiách skleníkových plynov v roku 1990 a 2016

Zdroj: MŽP SR, Eurostat
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ENERGETICKÝ MIX SR a EÚ – podiel na primárnej energetickej spotrebe
Spotreba primárnej energie EÚ -2014 - 2016 TWh /rok a v %
Energetický mix 2016
Elektrina
1,4%
OZE
11,5
%
Jadrové palivo
22,2%

Uhlie
19,8%
Ropa
21,6%

Zemný plyn
24,0%

zdroj: MH SR

zdroj: ACER based on Eurostat data
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ENERGETICKÝ MIX SR – výroba elektriny
Elektro-energetický mix SR
(2018)
OZE
23,6%

Uhlie
10,8%

Ropa
1,7%Zemný plyn
9,2%

Jadrové
elektr.
54,7%

Zdroj: SEPS, a.s.;

Nízko-uhlíková výroba elektrickej energie v SR: 23,6 + 54,7 = 78,3 % v roku 2018
Nízko-uhlíková výroba elektrickej energie v EÚ: 25,8 + 25,0 = 50,8 % v roku 2017
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ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ
Porovnanie energetickej náročnosti členských štátov EÚ v roku 2017

Zdroj: Eurostat

• Energetická náročnosť SR je síce stále nad priemerom EÚ, ale pokles po
roku 2000 bol jeden z najvyšších v EÚ.
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PLNENIE CIEĽOV OZE
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Orientačná trajektória

Zdroj: MH SR
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CO2 INTENZITA VÝROBY ELEKTRINY (g/kWh) - EU A SR

PL
PL
CZ
CZ
HU
HU
SK
SK
EU
EU

2016
2016

(gCO2/kWh)
(gCO
2/kWh)
773,3
773,3
512,7
512,7
260,4
260,4
132,3
132,3
295,8
295,8

Zdroj: European Environment Agency
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Nízkouhlíková štúdia pre Slovensko - Ciele EÚ a SR pre rok 2030
Navrhnuté štyri analyzované scenáre dekarbonizácie ako kombinácie cieľov energetickej
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov, ktoré sa navzájom líšia

9

EUCO scenarios – technical report (June 2019)
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EUCO scenarios – technical report (June 2019)
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Ciele OZE v návrhu Národného energeticko-klimatického plánu

Podiel na spotrebe podľa sektorov

2030

Nárast 2021 2030
(p. b.)

OZE v sektore tepla a chladu

19,0 %

6,0

OZE v sektore elektriny

27,3 %

5,0

OZE v doprave (vrátane multiplikácie)

14,2 %

5,9

Celkový podiel OZE

19,2 – 20,0 %

5,2 – 6,0

Trajektória
18 % do roku 2022
43 % do roku 2025
65 % do roku 2027
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OZE v rozmere dekarbonizácie

• Princíp minimalizácie nákladov pri aplikácii integrovaného prístupu k
využívaniu OZE a znižovaniu emisií skleníkových plynov
 kombinácia OZE a nízko-uhlíkových technológií zníži spotrebu
fosílnych palív, a tým pádom aj emisie skleníkových plynov
• Prioritou je využívanie technológií, ktorých investičné náklady môžu byť do
veľkej miery pokryté trhom
 primerané konečné ceny energií
 podpora OZE v teplárenskom sektore, podpora elektriny bude
postupne obmedzovaná
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OZE A TEPLÁRENSKÝ SEKTOR

• Sektor vykurovania a chladenia je kľúčový pri napĺňaní cieľa OZE pre rok
2030
• Zvyšovanie využívania biomasy, biometánu, bioplynu a geotermálnej
energie sa očakáva v centrálnych systémoch vykurovania
• Zelená domácnostiam – podpora inštalácie kotlov na biomasu, tepelných
čerpadiel, slnečných kolektorov a fotovoltiky v domácnostiach
•

Podpora tepelných čerpadiel vedie k rýchlemu nárastu ich využívania v
rodinných domoch, najmä v novostavbách = využitie integrovaného
prístupu (nízke emisie CO2 výroby elektriny + teplo z OZE)
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REFORMA PODPORY OZE
 novela zákona č. 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a kombinovanej výroby elektriny a tepla
 novela zákona č. 250/2012 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach
 novela zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike
 notifikácia štátnej pomoci EK
 sekundárna legislatíva – vyhlášky MH SR
 zrušenie „stop stavu“ na pripájanie zdrojov na výrobu elektriny vrátane OZE

 podpora lokálneho zdroja
 prvýkrát v SR aukcia na výkupcu elektriny z OZE a KVET
 prvýkrát v SR aukcia na nové zdroje OZE a KVET
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Opatrenia finančnej podpory – prevádzková podpora

Zjednodušená teoretická schéma
Zdroje uvedené do prevádzky do 31. 12. 2019

„Doplatok 1“
(vrátane povinného výkupu
a zodpovednosti za odchýlku)

€

Cena elektriny(ÚRSO)

Zdroje uvedené do prevádzky od 1. 1. 2020

„Doplatok 2“
(výkup/spotrebu elektriny a
odchýlku si zaistí výrobca)

€

Cena elektriny (ÚRSO)

„Príplatok“
(vrátane povinného výkupu; cena elektriny je
predmetom aukcie a je osobitná pre každý zdroj)

„Doplatok 1“
(vrátane povinného výkupu
a zodpovednosti za odchýlku)

„Doplatok 2“
(výkup/spotrebu elektriny/
odchýlku si zaistí výrobca)

Zdroje 10 kW – 50 MW (v praxi nad 500 kW)

Zdroje do 250 kW (§ 3 ods. 3)

Zdroje 251 - 500 kW (§ 3 ods. 4)

€

€

Cena elektriny (ÚRSO)

€

Cena elektriny (ÚRSO)

Cena denného
trhu pre danú
hodinu (PV)

Doplatok

Cena denného
trhu pre danú
hodinu určí výšku
doplatku, ale
nevypláca sa

Cena elektriny 2 (aukcia)
Cena elektriny 1 (aukcia)
Príplatok 3
Príplatok 1

Cena denného trhu pre danú hodinu určí
výšku príplatku, ale nevypláca sa

Zdroj 1
Na 15 rokov od času uvedenia
zariadenia výrobcu elektriny
do prevádzky, najneskôr však
do 31. decembra 2033

Na 15 rokov od času prvého
uvedenia zariadenia výrobcu
elektriny do prevádzky

Príplatok 2

Zdroj 2

Výplata výrobcu prostredníctvom IS OZE

Doplatok

Výplata výrobcu prostredníctvom IS OZE

Výplata výrobcu prostredníctvom IS OZE

Cena elektriny 3 (aukcia)

Doplatok

Doplatok

Cena denného
trhu pre danú
hodinu (PV)

Cena denného
trhu pre danú
hodinu určí výšku
doplatku, ale
nevypláca sa

Zdroj 3

Na 15 rokov od času uvedenia zariadenia
výrobcu elektriny do prevádzky

Na 15 rokov od času uvedenia
zariadenia výrobcu elektriny
do prevádzky, najneskôr však
do 31. decembra 2033

Na 15 rokov od času prvého
uvedenia zariadenia výrobcu
elektriny do prevádzky
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Filozofia a podpora lokálneho zdroja

Lokálny zdroj = odberné miesto identické s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja
(zariadenie na OZE do 500 kW)
Výhody
prednostné pripojenie + bezplatné pripojenie + bezplatnú výmenu určeného meradla
neuplatňuje sa tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) na základe vydaného potvrdenia
URSO
 Možnosti prevádzkovania LZ
 ako dodávateľ elektriny (10% max. rezervovaná kapacita z celkového inštalovaného
výkonu LZ)
 len na vlastnú spotrebu
 Právo PDS na odpojenie lokálneho zdroja od distribučnej sústavy, ak dodávka elektriny do
sústavy prekročí 10 % výkonu v 2 po sebe nasledujúcich švrťhodinách
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Navrhované opatrenia v sektore vykurovania
Názov opatrenia

1. Povinné množstvo
OZE v systémoch
CZT

Stručný popis opatrenia

Očakávaný
výsledok

povinnosť systémov diaľkového vykurovania a chladenia zvyšovanie podielu
prispievať k zvýšeniu podielu OZE na diaľkovom vykurovaní OZE min. o jeden
a prostredníctvom pripájania dodávateľov z OZE do systémov percentuálny bod
diaľkového vykurovania
ročne

2. Povinné pripojenie fyzické začleňovanie energie z OZE pre vykurovanie a chladenie
k diaľkovému
prostredníctvom využívania systémov diaľkového vykurovania
vykurovaniu z OZE a chladenia

efektívnejšie
využívanie tepla z
OZE

3. Informačná
povinnosť

povinnosť dodávateľov tepla pravidelne informovať svojich
zvýšenie akceptácie
odberateľov o podiele OZE v dodávke tepla prostredníctvom
odberateľov
systému diaľkového vykurovania a chladenia

4. Podpora
samospotrebiteľov
tepla (a/alebo
elektriny)

umožnenie inštalácie zariadení na výrobu tepla (a/alebo elektriny)
integrácia
z OZE pre vlastné potreby a komunít vyrábajúcich teplo z OZE decentralizovaných
(a/alebo elektrinu) pre účely vlastnej potreby, uskladňovania
zdrojov tepla do
energie z OZE a predaja nadmernej produkcie
systému CZT

5. Využívanie
odpadov a
odpadového tepla

zvýhodnenie energetického využitia odpadov a odpadového tepla
voči fosílnym palivám

zníženie spotreby
fosílnych palív
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Navrhované opatrenia pre podporu biometánu
Názov opatrenia

1. zavedenie záruk
pôvodu biometánu

Stručný popis opatrenia

zavedenie záruk pôvodu biometánu za účelom rozvoja
trhu s biometánom, obchodovateľných v EÚ

2. podpora prechodu
z bioplynu na
podpora prechodu z výrobu bioplynu na biometán, ktorý
biometán
bude využitý v doprave alebo vysokoúčinnej
kombinovanej výrobe elektriny a tepla

Očakávaný výsledok

trh so zárukami
biometánu

produkcia
min. 250 mil. m3
(200 ktoe) biometánu
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Opatrenia v doprave

Názov opatrenia

1. zvyšovanie
minimálneho
podielu pre
dodávateľov palív

2. zvýšenie
príspevku
pokročilých
biopalív

Druh opatrenia / stručný popis opatrenia

Očakávaný
výsledok

Cieľová skupina

Dátum
začiatku
a konca
opatrenia

regulačné/
povinnosť dodávateľov palív dosiahnuť
podiel OZE v palivách 14 % v roku 2030
a v jednotlivých rokoch v súlade s orientačnou
trajektóriou pre dopravu

regulačné/

zvýšenie podielu pokročilých biopalív podľa prílohy
IX časť A ako podiel na konečnej energetickej
spotrebe v doprave

Dosiahnutie
cieľa 14 % OZE
v doprave

dodávatelia palív

2022-2030

Podiel
pokročilých BP:
2022: 0,2%

dodávatelia palív 2022-2030

2025: 1,0 %
2030: 3,5 %
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ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ

jan.petrovic@mhsr.sk

21

