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Príhovor nového predsedu 
predstavenstva SZVT

Vážené kolegyne a kolegovia,
chcem sa poďakovať členom 
zväzu za prejavenú dôveru a 
Ing. Miroslavovi Obšivanému 
za obrovský kus práce pre zväz 
a pre CZT, ktorý počas svojho 
pôsobenia vo funkcii predsedu 
predstavenstva SZVT vykonal. 

 Za 19 rokov „pre-
plavil“ zväz cez rôzne 
turbulentné obdobia. 
Pod jeho taktovkou bol 
vždy zväz tým, kto pri-
spieval svojou „troškou“ 
do diania v energetike 
(slovo troškou je naozaj 
iba v úvodzovkách), poč-
núc aktivitami na začiat-
ku regulácie, pokračujúc 
tvorbou nového zákona 
o tepelnej  energetike až 
po celú spleť nových a 
meniacich sa legislatív-
nych pravidiel. Za to mu 
patrí veľká vďaka.
Za svoj úspech zväz vďa-
čí aj tomu, že má silné 
zázemie vo svojich čle-
noch a v čele zväzu bola 
vždy partia ľudí s nad-
hľadom. Zväz je dnes vy-
sokoprofesionálne zdru-
ženie právnických osôb, 
ktoré má 101 spoločnos-

tí,  prevažne výrobcov a 
dodávateľov tepla. Táto 
široká členská základňa 
je zárukou vysokej od-
bornej kvality a výbor-
ného profesionálneho 
zázemia SZVT.  Našim 
spoločným cieľom je, aby 
v aktívnej profesionálnej 
činnosti pokračoval. Je 
to v záujme  nielen čle-
nov, ale aj našich odbe-
rateľov.
Systém CZT so svojimi 
odberateľmi sú ako spo-
jené nádoby. Čokoľvek 
urobíte v jednej nádobe, 
teda v jednom dome, 
dotkne sa všetkých os-
tatných. A kto zastupuje 
tých ostatných pri tvor-
be legislatívy? Kto ich 
zastupuje v stavebných 
konaniach, pri ktorých 
ide o ich bezpečnosť, 
ovzdušie a cenu za tep-

lo? My, my ich zastu-
pujeme -  lebo oni sú v 
týchto procesoch bez-
branní, oni akoby tu ani 
neboli.
 Systémy CZT nie 
sú len o tých, ktorí ich 
vlastnia - mestá, štát, 
či privátny sektor. Sys-
témy CZT sú v prvom 
rade o službách, ktoré 
poskytujú bezpečné, 
stabilné, ekologické a 
cenovo dostupné  teplo 
svojim odberateľom 24 
hodín denne a 365 dní 
do roka. 
To nech  je našim hlav-
ným posolstvom verej-
nosti, našim odbera-
teľom. Hovorme o tom 
nahlas, lebo je to tak, aj 
keď sa to iným nepáči.

Ing. Stanislav Janiš
Predseda 

predstavenstva SZVT
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Z diania SZVT 

Dňa 20.4.2017 sa kona-
lo na Štrbskom Plese 
Valné zhromaždenie 
Slovenského zväzu vý-
robcov tepla, na ktorom 
sa hodnotila činnosť 
zväzu za uplynulý rok, 
rokovalo sa o úprave 
stanov, hlavných úlo-
hách na nasledujú-

ce obdobie a v zmys-
le stanov SZVT sa po 
5. rokoch opäť konali 
voľby do orgánov zvä-
zu na ďalšie päťročné 
funkčné obdobie. Valné 
zhromaždenie SZVT sa 
uskutočnilo aj za účasti 
štátneho tajomníka MH 
SR Vojtecha Ferencza 

a ďalších zástupcov 
MH SR, ÚRSO, SIEA a 
SPNZ. 
Tohtoročné voľby boli mi-
moriadne tým, že sa Ing. 
Miroslav Obšivaný, ktorý 
vo funkcii predsedu pred-
stavenstva zväzu pôsobil 
dlhých 19 rokov, rozho-
dol viac nekandidovať 

do predstavenstva. Preto 
si novozvolené predsta-
venstvo zo svojich radov 
volilo aj nového predsedu 
a dvoch podpredsedov 
predstavenstva.
Novým predsedom pred-
stavenstva zväzu sa stal 
Ing. Stanislav Janiš, 
ktorý už vo zväze pôsobil 

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobcov tepla

Do predstavenstva zväzu boli valným zhromaždením ďalej zvolení:

Ing. Krázel Jozef, Energetika Sereď, s. r. o., ktorého si novozvolení členovia predstavenstva 
zvolili za podpredsedu predstavenstva SZVT

Ing. Borguľa Ondrej, STEFE Banská Bystrica, a. s. Banská Bystrica, ktorého si novozvolení 
členovia predstavenstva zvolili za podpredsedu predstavenstva SZVT 

Ing. Banduričová Natália, Spravbytkomfort, a. s., Prešov, členka predstavenstva SZVT 

Mgr. Ďuďák Ivan, Hriňovská energetická, a. s., Hriňová, člen predstavenstva SZVT 

Ing. Fabian Jozef, Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s.,  člen predstavenstva SZVT 

Ing. Kalinayová Katarína, Trnavská teplárenská, a. s., Trnava,  členka predstavenstva SZVT 

Kot  Miroslav, Veolia Energia, a. s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT 

Ing. Mihaľov Peter, Tepláreň Košice, a. s.,  člen predstavenstva SZVT 

Ing.  Mydliar Juraj, Bratislavská teplárenská, a. s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT 

Ing.  Pradla Rudolf, GGE, a. s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT 

Do dozornej rady boli valným zhromaždením zvolení:
Ing. Vilček Stanislav, TEHOS, s. r. o.,  Dolný Kubín, predseda DR SZVT 

Ing. Hužvár Pavol, Sabyt, s. r. o., Sabinov, člen DR SZVT

Ing. Berežný Ľubomír, Nitrianska teplárenská, a. s., člen DR SZVT 
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Z diania SZVT 

2 roky ako generálny sek-
retár SZVT.
   
Bývalému predsedovi 
predstavenstva SZVT, 
Ing. Miroslavovi Obšiva-
nému, vyjadrilo predsta-
venstvo a celá členská 
základňa poďakovanie za 
dlhoročnú činnosť a obe-
tavosť pri hájení záujmov 

zväzu a podpore CZT. Za 
dlhoročné zásluhy a od-
borný a  osobný prínos ho 
valné zhromaždenie  zvo-
lilo do funkcie čestného 
predsedu zväzu.
Nový predseda Ing. Sta-
nislav Janiš predostrel 
členskej základni aj stra-
tegické priority zväzu. Za 
jednu z najdôležitejších 

bola označená aktívna 
angažovanosť SZVT pri 
tvorbe pravidiel v ener-
getike od národnej úrov-
ne, až po európsku. Na 
Slovensku je vybudovaná 
infraštruktúra centrálnych 
zdrojov vykurovania, a 
tak je možné sa pripojiť 
k plneniu cieľov EÚ v ob-
lasti energetickej efekti-

vity a ochrany ovzdušia. 
Zdôraznil,  že najlepšou 
cestou k energetickej 
bezpečnosti, k stabilite, 
k ekologickosti a k ceno-
vej dostupnosti tepelnej 
energie je len flexibilita a 
dostatočná autonómnosť 
členských štátov na vy-
tváranie vlastnej národnej 
energetickej legislatívy. 
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Zorganizovali sme

Stretnutie členov EFIEES v Bratislave 
SZVT považuje za veľmi 
dôležité aktívne sa zau-
jímať o tvorbu pravidiel 
v energetike na európ-
skej úrovni. Lebo čo sa 
dnes „uvarí“ v Bruseli, 
to budeme zajtra „jesť“ 
aj my! Aby sme nemuseli 
„jesť“ úplne všetko, zväz 
sa snaží presadiť, aby 
mali členské štáty dosta-
točnú flexibilitu a auto-
nómnosť na vytváranie 
vlastnej národnej ener-
getickej legislatívy. Tieto 
naše ambície presadzu-
jeme aj prostredníctvom 
EFIEES.

Slovenský zväz výrobcov 
tepla zorganizoval kon-
com roka 2016 pracovné 

stretnutie členov Európske-
ho združenia na podporu 
služieb v oblasti energetic-
kej efektívnosti (European 
Federation for Intelligent 
Energy Efficiency Services 
- EFIEES), ktorého je čle-
nom. Ďalšími členmi EFIE-
ES sú združenia spoloč-
ností pôsobiacich v oblasti 
energetiky a poskytovania 
služieb v oblasti energetic-
kej efektívnosti z Litvy, Ta-
lianska, Francúzska, Poľ-
ska, Belgicka, Španielska 
a Rumunska. Pri príležitosti 
predsedníctva Slovenskej 
republiky Rade EÚ sme sa 
rozhodli pracovné stretnu-
tie usporiadať v Bratislave. 
Pre náš zväz to bola príle-
žitosť predstaviť naše akti-

vity, kontext teplárenstva na 
Slovensku a takisto pozvať 
do odbornej diskusie za-
ujímavých hostí. Hlavnou 
témou stretnutia bola aktu-
álna európska legislatíva v 
oblasti energetiky (ako napr. 
„Zimný energetický balík“, 
Reforma systému obchodo-
vania s emisiami skleníko-
vých plynov - EU ETS).
Naše pozvanie do odbornej 
diskusie prijali Ing. Miroslav 
Mariaš, hlavný štátny rad-
ca - odbor medzinárodných 
vzťahov v energetike, sek-
cia energetiky pri MH SR,  
Ing. Marcel Lauko, prezi-
dent Asociácie poskytova-
teľov energetických služieb 
a riaditeľ Teplárenského 
združenia v Českej republi-

ke, Ing. Martin Hájek. 
Vo svojom príspevku sa Ing. 
Mariaš zameral na tému 
„Energetická efektívnosť 
v SR“. Prítomných zauja-
la informácia, že Sloven-
ská republika má jeden z 
najambicióznejších cieľov 
v oblasti energetickej efek-
tívnosti na rok 2020 spo-
medzi všetkých členských 
štátov EÚ a takisto fakt, že 
tento cieľ splnila už v roku 
2014 (požadovaný objem 
úspor splnila tak na úrovni 
primárnej, ako aj konečnej 
energetickej spotreby). V 
období rokov 2000 – 2014 
Slovensko dosiahlo najvyš-
ší pokles energetickej ná-
ročnosti spomedzi všetkých 
krajín (-83 %).  

Diskusia so zástupcom 
ministerstva hospodár-
stva sa ďalej venovala re-
vidovaným energetickým 
smerniciam, ktoré sú sú-
časťou tzv. „Zimného ener-

getického balíka“ a novým 
trendom v teplárenstve a 
sektore budov: inteligent-
né riešenia založené na 
využívaní informačných a 
komunikačných technoló-

gií (ICT), meranie energe-
tických tokov v budovách 
(elektrina, plyn, teplo, teplá 
a studená voda, chlade-
nie), poskytovanie zrozu-
miteľných informácií od-

berateľom o nákladoch na 
energie a metóde rozpočí-
tavania nákladov, s cieľom 
motivovať odberateľov, 
aby  nakladali s energiami 
úsporne a efektívne.  
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Zorganizovali sme

Ing. Lauko priblížil súčas-
nú situáciu na slovenskom 
trhu v oblasti poskytova-
nia garantovaných ener-
getických služieb (EPC) 
a možnosti ich financo-
vania. Poukázal na fakt, že 
nové zmluvy medzi posky-
tovateľmi energetických 
služieb a verejným sek-
torom boli na Slovensku 
takmer zastavené v roku 
2006, keďže trhu s ener-
getickými službami začali 
konkurovať štrukturálne 
fondy z EÚ. Zlepšenie si-
tuácie nastalo v roku 2012. 
Dopyt verejného sektora 
po energetických službách 
je na Slovensku nízky, ale 
zvyšuje sa povedomie o 
tom, že nie všetky projek-
ty je možné financovať zo 
štrukturálnych fondov. 
Ďalšou prekážkou posky-
tovateľov energetických 
služieb pre verejný sektor 
je skutočnosť, že zvyšujú 
verejný dlh. A to aj v prí-
pade, ak financovanie in-
vestícií do obnovy budov 
a tepelnotechnických za-
riadení zabezpečuje súk-
romný poskytovateľ garan-
tovanej energetickej služby 
(tzv. ESCO partner). Uve-
dené platí nielen v SR, ale 
v EÚ všeobecne, a vyplýva 
z pravidiel účtovania pre 
EPC, ktoré vydal Európsky 
štatistický úrad EUROS-
TAT1.
Podrobný zápis zo 

stretnutia členov EFIEES 
na Slovensku je na strán-
ke SZVT v sekcii „pre 
členov – zápisnice iné“.

Medzi členmi EFIEES sme 
iniciovali dotazník s otázka-
mi, ktoré sú v našom lokál-
nom kontexte v súčasnosti 
aktuálne. Týkajú sa usta-
novení z európskych smer-
níc, a preto nás zaujímalo, 
pre porovnanie, akým spô-
sobom ich jednotlivé kraji-
ny transponovali do svojich 
národných legislatív.

1. Smernica o energetic-
kej efektívnosti definuje 
„účinné CZT“ (Článok 2, 
odsek 41)2. Existuje vo 
vašej krajine metodoló-
gia/postup na hodnote-
nie splnenia podmienky 
„účinného CZT“? Ak 
áno, vo vzťahu k čomu 
sa uplatňujú nastavené 
parametre (podiel tepla z 
kombinovanej výroby, z 
OZE,...)?

Na Slovensku prevzal de-
finíciu účinného CZT zo 
smernice Zákon o tepel-
nej energetike č. 657/2004 
(§25) a podľa §25 má úrad 
vydať postup pre posúde-
nie splnenia podmienky 
účinného CZT. K dnešné-
mu dňu však úrad vyhlášku 
nevydal. Zaujímala nás 
preto situácia v iných kra-
jinách. 

V Českej republike vy-
dal Energetický regulačný 
úrad (ERÚ) zoznam „účin-
ných systémov CZT“, kto-
rý pravidelne aktualizuje a 
dopĺňa. Oficiálnu metodiku 
v podobe právneho predpi-
su na posudzovanie splne-
nia podmienky „účinného 
CZT“ však nemajú. Úrad 
pri posudzovaní uplatňuje 
kritériá stanovené v defi-
nícii (podiel tepla z kom-
binovanej výroby / podiel 
tepla z OZE,...) vo vzťahu 
k celoročnej výrobe tep-
la. Takmer 80 % všetkých 
CZT sa kvalifikovalo ako 
„účinné“, nakoľko v ČR ide 
prevažne o veľké teplá-
renské sústavy, založené 
na kombinovanej výrobe 
elektriny a tepla s využitím 
technológie turbín. V ČR 
platia 3 sadzby DPH, zá-
kladná (21 %), prvá zníže-
ná sadzba (15 %) a druhá 
znížená sadzba (10 %). Na 
akékoľvek vyrobené teplo 
a chlad sa uplatňuje prvá 
znížená sadzba (15 %).
Rovnako ani v ostatných 
krajinách nie je stanove-
ný postup pre posúdenie 
splnenia podmienky „účin-
ného CZT“. Krajiny trans-
ponovali do svojich národ-
ných legislatív definíciu zo 
smernice a splnenie pod-
mienky účinného CZT sa 
vzťahuje na celkové vyro-
bené teplo za rok. 
Teplárenské združenie v 

Maďarsku navrhlo tzv. 
ekologické označenie 
(eco-label) pre spoločnosti 
CZT. Systém certifikácie je 
zatiaľ v začiatočnej fáze, 
detaily zatiaľ známe nie 
sú, ale je už zverejnené, že 
hodnotenie bude založené 
na 3 faktoroch : energetic-
ká účinnosť, využitie OZE 
a emisie CO2.
Vo Francúzsku sú sys-
témy CZT vnímané veľmi 
pozitívne, najmä vďaka ich 
kladnému prínosu v ob-
lasti ochrany ovzdušia a 
zvyšovania kvality života 
v mestách. Teplo z CZT, 
ktoré má určitý podiel OZE 
alebo využíva odpadové 
teplo, má zníženú DPH 
5,5 % oproti pôvodnej  
20 %. Znížená sadzba DPH 
sa uplatňuje vždy na fixnú 
časť ceny tepla, ktorá je 
naviazaná na zazmluvne-
nú kapacitu a na variabilnú 
časť sa uplatní pod pod-
mienkou, že príslušné CZT 
využíva minimálne 50 % 
tepla z obnoviteľných zdro-
jov alebo 50 % odpadové-
ho tepla z priemyselných 
procesov. Tento fiškálny 
mechanizmus je veľmi 
účinný s cieľom motivovať 
investície do budovania no-
vých a modernizácie exis-
tujúcich systémov CZT. Vo 
Švédsku je 93 % obytných 
budov napojených na CZT, 
rast CZT sa však prakticky 
zastavil, keďže sa rapídne 

1 EUROSTAT vydal v roku 2015 usmernenie – pravidlá účtovania pre poskytovanie garantovanej energetickej služby (EPC) http://ec.europa.eu/eurostat/do-
cuments/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-Contracts-August-2015.pdf/dc5255f7-a5b8-42e5-bc5d-887dbf9434c9, na základe kto-
rých je potrebné započítať súkromné investície do budov verejného sektora do verejného dlhu a/alebo deficitu, napriek tomu, že sú čiastočne alebo úplne financované 
súkromným prevádzkovateľom. Reakciou na koordinovaný tlak zo strany aktérov v oblasti energetickej efektívnosti na nápravu tejto situácie bolo, že Európska komisia 
EUROSAT požiadala o začatie prípravných prác na odstránenie tejto prekážky za účelom umožniť realizáciu súkromných investícií do verejného sektora. Pracovná 
skupina vytvorená zo zástupcov Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre energetiku (DG ENER), Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné zá-
ležitosti (DG ECOFIN), EUROSTAT-u, Európskej investičnej banky a členských štátov má za cieľ predstaviť riešenie v polovici roka 2017. Člen EFIEES (zástup-
ca španielskeho združenia poskytovateľov služieb v oblasti energetiky) bol DG Energy navrhnutý ako expert do pracovnej skupiny. Jeho kandidatúra bola schválená.  
2 Článok 2 (41) EED: „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ je systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom, ktorý využíva aspoň 50 % 
energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kombinovanej výroby alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov.
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zvýšila energetická efek-
tívnosť existujúcich, ale aj 
nových budov.  
Z dôvodu chýbajúcich in-
formácii sme oslovili členov 
SZVT s dotazníkom, pro-
stredníctvom ktorého sme 
chceli zmapovať situáciu 
na Slovensku. Zisťovali 
sme, koľko systémov CZT 
(samostatne tepelne pre-
pojených okruhov) každá 
spoločnosť prevádzkuje, 
koľko z nich spĺňa podmien-
ku „účinného CZT“, tak ako 
je definovaný Smernicou 
2012/27/EÚ a Zákonom č. 
657/2004 o tepelnej ener-
getike vo vzťahu k celo-
ročnej výrobe tepla a koľko 
okruhov má určitý podiel 
OZE alebo (KVET), ktorý 
však nie je na požadovanej 
úrovni stanovenej definí-
ciou pre „účinné CZT“. 
Výsledky sú zaujímavé, 
nie však prekvapujúce. Na 
dotazník reagovalo 44 spo-
ločností, medzi nimi aj veľ-
ké teplárne. Z prieskumu 
vyplýva, že zatiaľ čo viac 
ako  70 % tepla je dodané-
ho z tepelne prepojených 
okruhov účinných CZT, len 
30 % tepelne prepojených 
okruhov spĺňa podmienku 
„účinného CZT“ a 8 % te-
pelne prepojených okruhov 
investovalo do zmeny pali-
vovej základne v prospech 
OZE, alebo má kombino-
vanú výrobu. Podiel vyro-
beného tepla systémom 
KVET však nedosahuje 
úroveň požadovanú definí-
ciou pre účinné CZT. 
Tento údaj odzrkadľuje 

skutočnosť, že v rámci SR 
máme množstvo malých a 
stredných systémov CZT, 
ktoré sú založené prevaž-
ne na zemnom plyne ale-
bo  využívajú určitý podiel 
OZE alebo KVET, nie však 
na úrovni požadovanej de-
finíciou pre účinné CZT.
Konkrétne hranica pre po-
diel tepla z kombinovanej 
výroby je pre „účinných 
CZT“ nastavená na úroveň 
75 %, čo je v prípade men-
ších systémov CZT ekono-
micky nerentabilné, rovna-
ko z pohľadu dopadu na 
emisie CO2 by výroba na 
požadovanej 75 % úrovni 
znamenala podstatnú časť 
vyrobeného tepla systé-
mom KVET zmariť, a teda 
aj vyššie emisie CO2.    
Prečo je dôležité mať „eko 
nálepku účinného CZT“? 
Takéto CZT je zákonne 
preferovaný typ v národ-
nej, ale predovšetkým eu-
rópskej legislatíve. Aj tzv. 
„veľký energetický balík“ 
predložený Európskou ko-
misiou koncom minulého 
roka naznačuje, že teplá-
renstvo by malo smerovať 
k tomuto typu CZT. Takisto 
možnosť čerpať eurofondy 
na rekonštrukciu rozvodov 
je obmedzená na CZT, kto-
ré sú, alebo sa prostredníc-
tvom projektu stanú „účin-
nými“. 
V rámci svojej advoká-
cie preto SZVT požaduje 
pri posudzovaní splnenia 
podmienky  účinných CZT 
zohľadniť špecifiká v teplá-
renstve na Slovensku v 

podobe vysokého podielu 
menších systémov CZT, 
rozsiahlej plynofikácie a 
podpory  energie z OZE a 
VÚ KVET, ktorá je špeci-
fická v každej krajine,  ako 
aj obmedzenia pre imple-
mentáciu OZE na husto 
zastavaných územiach. To 
isté platí pre systémy CZT, 
ktoré majú potenciál im-
plementovať kombinovanú 
výrobu alebo diverzifikáciu 
palivovej základne smerom 
k OZE, pričom je potrebné 
pri dimenzovaní zdrojov  
KVET alebo OZE prihlia-
dať na ekonomickú, tech-
nickú a environmentálnu 
uskutočniteľnosť tak, aby 
dopady na odberateľov  v 
podobe cien energií boli čo 
najmenšie.              

2. Ďalšia otázka sa týkala 
Smernice o energetickej 
hospodárnosti budov 
2010/31/EÚ a definície 
„budovy s takmer nulo-
vou spotrebou energie“3. 
Definícia v texte použí-
va pojem „v blízkosti” 
pre energiu vyrobenú z 
obnoviteľných zdrojov. 
Zisťovali sme, či pojem 
„v blízkosti” pokrýva aj 
systém CZT, pokiaľ je bu-
dova zásobovaná teplom 
z CZT. V prípade že áno, 
zisťovali sme, či je to ex-
plicitne uvedené v prís-
lušnej národnej legisla-
tíve. Ďalej sme sa pýtali, 
či v prípade hodnotenia 
energetickej hospodár-
nosti budov je umožnená 

kompenzácia medzi po-
trebou energie v budove 
a výrobou energie z  OZE 
na mieste, a ak áno, za 
akých podmienok. 

Smernica 2010/31/EÚ 
zároveň ustanovuje po-
vinnosť pre všetky nové 
budovy (a vo veľkej miere 
rekonštruované) po roku 
2020 spĺňať parametre bu-
dovy s nulovou spotrebou 
energie.
Na Slovensku Vyhláška 
MDVaRR č. 364/2012 (no-
velizovaná vyhláškou č. 
324/2016) v §2 (4) uvádza 
„Od potreby tepelnej ener-
gie v budove sa odpočíta 
tepelná energia potrebná 
na vykurovanie, chladenie 
a prípravu teplej vody z ob-
noviteľných zdrojov v budo-
ve alebo v jej blízkosti“, rov-
naké platí aj pre elektrickú 
energiu vyrobenú z OZE v 
budove alebo jej blízkosti 
(odsek 5). Vyhláška ďalej 
špecifikuje, čo sa pod poj-
mom „v blízkosti“ rozumie 
(§2, ods. 3) : „Za energiu 
z obnoviteľných zdrojov 
energie v budove alebo v 
jej blízkosti sa považuje 
len energia zo zariadení 
umiestnených a) vo vnútor-
ných priestoroch s upravo-
vaným prostredím ohrani-
čených hranicami budovy, 
b) na hranici budovy, ak sú 
pevne spojené so stavbou, 
c) mimo hranice budovy v 
nevykurovaných priesto-
roch budovy, d) mimo hra-
nice budovy na pozemku 
užívanom s budovou, ak sa 

3 „Budova s takmer nulovou spotrebou energie“ znamená budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou určenou v súlade s prílohou I. Požadované takmer nulové 
alebo veľmi malé množstvo energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na 
mieste alebo v blízkosti (článok 2, ods. 2, Smernica o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EÚ).
4 Vyhláška MH SR č. 308/2016, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.
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energia z týchto zariadení 
využíva v budove“.
 CZT teda explicitne pod 
tento pojem zahrnuté nie 
je. 

V priebehu roku 2016 mi-
nisterstvo hospodárstva 
vydalo Vyhlášku, ktorou 
sa ustanovuje postup pri 
výpočte faktora primárnej 
energie systému centra-
lizovaného zásobovania 
teplom4, čím odstránilo dis-
krimináciu systémov CZT, 
ktoré využívajú na výrobu 
tepla energiu z obnovi-
teľných zdrojov alebo vy-
rábajú teplo kombinova-
nou výrobou (VÚ KVET)  
významne šetriacou pri-
márne palivo, a teda aj ži-
votné prostredie.  
Prieskum medzi členmi 
ukázal, že v niektorých 

krajinách nie je CZT, resp. 
teplo vyrobené z OZE v 
systéme CZT, bližšie špe-
cifikované vo vzťahu k hod-
noteniu energetickej ná-
ročnosti budov (Švédsko, 
Portugalsko, Maďarsko, 
Poľsko). 
Vo Francúzsku sú CZT 
využívajúce OZE zohľad-
ňované pri hodnotení ener-
getickej hospodárnosti 
budov. V holandskej le-
gislatíve sú hranice úze-
mia pre vykurovanie a 
chladenie budovy určené 
rozvodmi systému CZT.  
V Nemecku požiadavky 
na celkovú energetickú ná-
ročnosť budovy s nulovou 
spotrebou energie stano-
vené zatiaľ nie sú (hľadá 
sa konsenzus medzi jed-
notlivými zainteresovanými 
ministerstvami), pozitívny 

vplyv CZT je zohľadnený 
vo výpočte faktora primár-
nej energie pre systémy 
CZT.        
V Taliansku napr. definuje 
národná legislatíva povinný 
podiel OZE pre vykurova-
nie nových budov (alebo 
vo veľkej miere rekonštruo-
vaných) na úrovni 50 % od 
roku 2017 (a teda sa bude 
týkať aj budov s nulovou 
spotrebou energie). V prí-
pade, že je teplo do budovy 
dodávané z CZT, je budo-
va z tejto povinnosti (50 % 
tepla z OZE) oslobodená, a 
to aj v prípade, ak CZT nie 
je definované ako „účinné“.   
Náš prieskum potvrdil rôz-
ne postupy jednotlivých 
členských štátov pri trans-
pozícii Smernice 2010/31/
EÚ a uplatňovaní pravidla 
započítavania energie z 

OZE pri posudzovaní ener-
getickej hospodárnosti 
budov. Táto problematika 
je opäť aktuálna pri revízii 
smernice o energetickej 
hospodárnosti budov, ktorú 
predložila Európska komi-
sia ako súčasť tzv. zimné-
ho energetického balíčka 
koncom roka 2016. Rôzne 
spätné väzby zo strany 
členských štátov vyústili do 
potreby priniesť objasnenie 
metodiky výpočtu energe-
tickej hospodárnosti budov 
zo strany EK. Európska 
komisia preto v priebehu 
mesiacov február – marec 
2017 vydala usmernenia k 
výkladu smernice a jej revi-
dovanej verzie:

- posudzovanie ener-
getickej hospodárnosti 
budov má zohľadňovať, 
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okrem tepelných cha-
rakteristík, aj pozitívny 
vplyv iných faktorov, 
napr. obnoviteľných 
zdrojov energie (OZE),

- zatiaľ čo smernica jed-
noznačne hovorí o tom, 
že obnoviteľná energia 
vyrobená na mieste (v 
budove) znižuje potrebu 
energie v budove, vznik-
la nejasnosť, akým spô-
sobom sa má zohľadniť 
energia vyrobená z OZE 
mimo budovy v hodnote-
ní jej energetickej hospo-
dárnosti.

Z tohto dôvodu revidovaný 
návrh smernice vo svojej 
prílohe 1 upresňuje, akým 
spôsobom sa majú zohľad-
ňovať OZE v hodnotení 
energetickej hospodárnosti 
budovy a vniesť jasno do 
spôsobu výpočtu energie 
z OZE vyrobenej mimo bu-
dovy. V svojom texte EK 
uvádza:  
- energia vyrobená v 
budove znižuje potrebu 
energie, a nie je preto za-

počítaná do energie do-
danej do budovy. Týmto 
spôsobom sú OZE, ktoré 
sú inštalované na mieste 
(v budove), vždy súčas-
ťou výpočtu energetickej 
hospodárnosti budov, 

- podiel obnoviteľnej 
energie vyrobenej mimo 
budovy (off-site) a do-
danej do budovy je od-
počítaný od celkovej 
primárnej energie budo-
vy. Odpočítanie podielu 
energie z OZE od fakto-
rov primárnej energie sa 
považuje za najvhodnejší 
spôsob na zabezpečenie 
toho, aby sa k energii z 
OZE vyrobenej „na mies-
te“ a k energii z OZE vy-
robenej „mimo budovy“ 
pristupovalo rovnocenne 
a zabránilo sa tomu, aby 
hranice výpočtu ener-
getickej hospodárnosti 
budov mali dopad na ná-
rodné politiky v oblasti 
OZE.

Vyhláška Ministerstva hos-
podárstva SR č. 308/2016, 

účinná od 1.1.2017, ktorou 
sa ustanovuje výpočet 
faktora primárnej energie 
pre systémy CZT, priniesla 
rovnocenný prístup k sys-
témom CZT a individuál-
nym zdrojom vykurovania 
z pohľadu využitia energie 
z OZE. Možno tiež konšta-
tovať, že je v súlade s vý-
kladom Európskej komisie 
k Smernici o energetickej 
hospodárnosti budov. 

Faktor primárnej energie 
(fPE) systémov centralizo-
vaného zásobovania tep-
lom (CZT)  je koeficient 
potrebný pre výpočet za-
triedenia (nových alebo 
značne rekonštruovaných) 
budov napojených na CZT 
do energetických tried a 
pre získanie ich energetic-
kých certifikátov. Energe-
tický certifikát budovy je 
podmienkou ku kolaudač-
nému konaniu novej alebo 
značne obnovenej budovy. 
Je to doklad o kvalitatív-
nych energetických vlast-
nostiach budovy – jej ener-
getickej hospodárnosti.

Štúdia Euroheat & Power5 
– Postupy posudzovania 
účinnosti systémov diaľ-
kového zásobovania tep-
lom a chladom.  

Združenie Euroheat & 
Power v roku 2006 publi-
kovalo štúdiu, spolufinan-
covanú Programom Eu-
rópskej komisie Intelligent 
Energy Europe, ktorej cie-
ľom je definovať kritériá 
posudzovania účinnosti 
systémov diaľkového vy-
kurovania a chladenia, ako 
aj metodológiu založenú na 
faktoroch primárnej ener-
gie a na meraní všetkých 
úspor energie od jej výro-
by po dodanie konečnému 
spotrebiteľovi. Posunom 

5 Euroheat & Power www.euroheat.org je jedinečné medzinárodné združenie a sieť organizácií a profesionálov pôsobiacich v oblasti CZT, spája teplárenské spoločnosti, 
subjekty riadenia a akademickú obec s cieľom podpory systémov diaľkového zásobovania energiou ako nástroja pre udržateľné vykurovanie a chladenie.
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od posudzovania úspor na 
strane konečnej spotreby k 
meraniu všetkých úspor pri-
márnej energie a posunom 
od posudzovania na hranici 
budovy k analýze v širšej 
perspektíve. Vypracované 
usmernenie ponúka hod-
notný nástroj subjektom 
rozhodovania ako porovnať 
účinnosť jednotlivých tech-
nológií  a systémov vykuro-
vania a chladenia. 
Vzhľadom k tomu, že 74 % 
európskej populácie žije v 
mestách a väčšina priemys-
lu s potrebou tepla je umiest-
nená v blízkosti týchto miest, 

štúdia ponúka užitočné in-
formácie o úlohe systémov 
centrálneho zásobovania 
teplom a chladom v zvyšo-
vaní energetickej účinnosti 
a pri uplatňovaní prístupu „s 
minimálnymi nákladmi do-
siahnuť maximálny efekt“. 
Analýza vychádza z konšta-
tovania, že dodávky energie 
sprevádzajú pomerne veľké 
straty energie. Logickým 
dôsledkom tohto zistenia je 
snaha nastaviť politiky, ktoré 
budú podporovať energe-
tickú účinnosť a znižovanie 
emisií. Na to potrebujú zod-
povedné autority nástroje 

na identifikáciu a meranie 
týchto strát a spôsob ako 
ich premeniť na využiteľnú 
energiu. Výhodou systé-
mov CZT je práve schop-
nosť využiť energiu, ktorá 
by inak bola zmarená, ako 
napr. teplo z procesov kom-
binovanej výroby elektriny 
a tepla, teplo zo spaľovní 
alebo teplo z priemyselných 
procesov. Systémy CZT zá-
roveň efektívne umožňujú 
zhodnocovať lokálne obno-
viteľné zdroje energie. Sys-
témy CZT tak ponúkajú ná-
kladovo efektívne, moderné 
a účinné riešenie.  

Spracované postupy v štú-
dii ponúkajú zároveň základ 
pre ekologické hodnotenie 
(eco-labelling) technológií 
vykurovania a chladenia po-
núkajúce informácie koneč-
ným užívateľom.           

Pre zaujímavosť uvádza-
me faktory primárnej ener-
gie systémov diaľkového 
vykurovania a chladenia v 
rôznych európskych mes-
tách (zdroj: Ecoheatcool – 
Guidelines for assessing the 
efficiency of district heating 
and district cooling systems, 
2006):

Zorganizovali sme

Stretnutie zástupcov 
SZVT s Marie Donnelly 
- významnou predstavi-
teľkou Generálneho ria-
diteľstva EK pre energe-
tiku (DG Energy)
V nadväznosti na stretnutie 
členov EFIEES v Bratisla-
ve sa zástupcovia SZVT 

osobne stretli s Marie 
Donnelly z Generálneho 
riaditeľstva pre energetiku 
(DG Energy) pri EK, ktorá 
je zodpovedná za oblasť 
obnoviteľných zdrojov a 
energetickej efektívnosti. 
Zástupcovia SZVT pouká-
zali na niektoré negatívne 

dopady odpájania sa odbe-
rateľov od systémov CZT a 
budovania individuálnych 
zdrojov vykurovania (domo-
vých, resp. bytových kotlov) 
a požiadali EK o koncepčný 
prístup k podpore obnoviteľ-
ných zdrojov energie s vy-
užitím potenciálu systémov 

CZT pre ich efektívnu im-
plementáciu. Odovzdali jej 
stanovisko SZVT k proble-
matike tzv. „účinného CZT“ 
o posudzovaní energetickej 
hospodárnosti budov a Ma-
rie Donnelly navrhla v dis-
kusii pokračovať na ďalšom 
stretnutí. 
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„Zimný energetický balík“ 

V predošlom čísle maga-
zínu sme vás informovali o 
stratégii EÚ pre vykurova-
nie a chladenie, ktorú zve-
rejnila Európska komisia 
vo februári 2016. Násled-
ne, v septembri 2016 k nej 
prijal Európsky parlament 
uznesenie. Stratégia, rov-
nako ako uznesenie EP, s 
dôrazom apelujú na roz-
voj a ďalšiu modernizáciu 
systémov centrálneho zá-
sobovania teplom (CZT) 
vzhľadom na fakt, že pred-
stavujú dôležitý nástroj 
prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Pripomína-
me len niektoré z mnohých 
pozitívnych tvrdení na 
margo CZT:

- zdôrazňuje význam 
diaľkových energetic-
kých sietí ponúkajúcich 
alternatívu voči viac zne-
čisťujúcim systémom 
individuálneho vykuro-
vania ako mimoriadne 
účinného a nákladovo 
efektívneho prostriedku 
na zabezpečenie udrža-
teľného vykurovania a 
chladenia,

- vyzýva  k modernizácii 
a rozšíreniu existujúcich 
systémov diaľkového vy-
kurovania a k posunu k 
vysokoúčinným a obno-
viteľným alternatívam; 
nabáda členské štáty, aby 
zaviedli fiškálne a finančné 
mechanizmy pre miest-
ne verejné orgány s cie-
ľom podporiť využívanie 
diaľkového vykurovania 

a chladenia a odstrániť 
regulačné bariéry,

- ekonomický potenciál 
kogenerácie nie je využi-
tý, a preto vyzýva Komi-
siu a členské štáty, aby 
ďalej podporovali vyso-
koúčinnú kogeneráciu a 
diaľkové vykurovanie,

- diaľkové vykurovanie 
založené na energii z 
obnoviteľných zdrojov 
bráni šíreniu systémov 
individuálneho vykuro-
vania, ktoré viac znečis-
ťujú prostredie a zvyšu-
jú znečistenie ovzdušia 
v obytných štvrtiach a 
je ich oveľa ťažšie regu-
lovať, ako rozšírené sys-
témy diaľkového vykuro-
vania.

„Zimný energetický balík 
predložený 30. novembra 
2016 vyvolal v odborných 
kruhoch zmiešané pocity. 
Balík legislatívnych opat-
rení (v rozsahu viac ako 
1000 strán), označovaný 
tiež ako „Čistá energia pre 
všetkých Európanov“ ob-
sahuje legislatívne návrhy 
nových, resp. revidova-
ných smerníc týkajúcich 
sa:
 
- trhu s elektrickou 

energiou,
- energetickej 

efektívnosti,
- energetickej 

hospodárnosti budov,
- ekodizajnu (požiadavky 

na výrobky),

- podpory 
obnoviteľných zdrojov 
energie,

- riadenia energetickej 
únie.

Tieto legislatívne návrhy 
obsahujú okrem iného aj 
nové číselné ciele EÚ v 
oblasti energetickej efek-
tívnosti a podielu obnovi-
teľných zdrojov energie do 
roku 2030 a majú ambíciu 
zásadne ovplyvniť fungo-
vanie energetického sek-
toru v členských štátoch 
EÚ, vrátane teplárenstva. 
Medzi kľúčové legislatív-
ne návrhy s dopadom na 
sektor vykurovania a chla-
denia a systémy CZT patrí 
návrh revízie Smernice o 
energetickej efektívnosti 
(EED), Smernice o ener-
getickej hospodárnosti bu-
dov (EPBD) a Smernice o 
podpore využívania obno-
viteľných zdrojov energie 
(RED II). 

V súvislosti s prípravou ro-
kovaní v pracovnej skupine 
pre energetiku Rady EÚ a 
príprave stanoviska SR k 
jednotlivým legislatívnym 
návrhom, sme boli, spolu 
s ďalšími subjektmi zo sek-
tora energetiky, oslovení 
ministerstvom hospodár-
stva o aktívnu spoluprácu 
v rámci legislatívneho pro-
cesu. Už  v decembri 2016 
sme zaslali  Ministerstvu 
hospodárstva naše pripo-
mienky a námety k trom 
kľúčovým, vyššie uvede-
ným smerniciam (EED, 

EPBD a RED II). 
Návrhy revidovaných 
smerníc  v SJ, ako aj sta-
noviská SZVT a ich aktua-
lizované verzie, si môžete 
prečítať na stránke SZVT 
v sekcii pre členov „pripo-
mienky SZVT k pripravo-
vanej legislatíve“.

Z pohľadu efektívneho pre-
sadzovania našich pripo-
mienok je naše členstvo v 
európskom združení EFIE-
ES veľmi prínosné. Úlohou 
EFIEES, okrem iného, je 
sledovať európsku legisla-
tívu, pripravovať spoločné 
stanoviská na základe pod-
netov a spätnej väzby od 
jednotlivých členov, reago-
vať včas na pozmeňovacie 
návrhy, ktoré počas legis-
latívneho procesu prijíma-
nia príslušného predpisu 
predkladá Rada EÚ alebo 
výbory Európskeho parla-
mentu. Účasťou zástupcov 
EFIEES na stretnutiach, 
ktoré organizujú inštitúcie 
EÚ, na stretnutiach kabi-
netov EÚ poslancov a par-
lamentných výborov a v 
rôznych pracovných skupi-
nách, sa prostredníctvom 
EFIEES dostávame včas 
k aktuálnym informáciám 
a môžeme na ne reagovať. 
Na týchto stretnutiach zá-
roveň EFIEES presadzuje 
pripomienky a názory svo-
jich členov vo vzťahu k in-
štitúciám EÚ.
Pretože platí, že čo sa 
„uvarí“ dnes v Bruseli, bu-
deme zajtra „jesť“ my.      

 magazín 1, Máj 201710



Aktuálne

NÁVRH SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 
KTOROU SA MENÍ SMERNICA 2012/27/EÚ O ENERGETICKEJ 
EFEKTÍVNOSTI

V odôvodnení a cieľoch ná-
vrhu sa uvádza:
„Zásada prvoradosti ener-
getickej efektívnosti je kľú-
čovým prvkom energetickej 
únie a tento návrh ju uvádza 
do praxe. Najlacnejšia, naj-
čistejšia a najbezpečnejšia 
energia je tá, ktorá sa vôbec 
nespotrebuje. Energetickú 
efektívnosť treba považo-
vať za samostatný zdroj 
energie. Ide o jeden z naj-
hospodárnejších spôsobov 
podpory prechodu na níz-
kouhlíkové hospodárstvo a 
tvorby rastu, zamestnanosti 
a investičných príležitostí“. 
V návrhu revízie smernice 
sa stanovuje záväzný cieľ 
30 % v oblasti energetickej 
efektívnosti na rok 2030 a 
to na úrovni EÚ. Navrhuje 
sa, aby ČŠ notifikovali svo-
je indikatívne národné prí-
spevky k dosiahnutiu tohto 
cieľa. Predlžuje sa povin-
nosť ČŠ dosahovať každo-
ročne nové úspory vo výške 
1,5 % ročného množstva 
energie predanej koncovým 
odberateľom. Predlžuje sa 
aj možnosť využiť povinné 
schémy energetickej efek-
tívnosti alebo alternatív-
nych opatrení, avšak bude 
potrebné zohľadniť aspekt 

energetickej chudoby.
S cieľom posilniť postavenie 
spotrebiteľov ako kľúčových 
aktérov na trhu s energiou, 
sa navrhuje zlepšiť poskyto-
vanie informácií o ich spot-
rebe energie na vykurova-
nie a chladenie, posilňujú 
sa ich práva z hľadiska me-
rania a vyúčtovania tepla, 
teplej vody a chladu. Návrh 
revízie smernice tiež mení 
faktor primárnej energie v 
prílohe IV (zmena PEF pre 
elektrinu z 2,5 na 2,0). 
Pozícia SR k návrhu revízie 
smernice, okrem iného, ob-
sahuje:

- požiadavku klásť dôraz na 
primeranú mieru flexibility 
pre ČŠ pri jeho napĺňaní 
cieľa v oblasti energetic-
kej efektívnosti,

- stanovisko, že cieľ podľa 
čl. 7 (dosiahnutie každo-
ročných nových úspor 
vo výške 1,5 % ročného 
množstva energie preda-
nej koncovým odberate-
ľom) nie je definovaný v 
súlade s princípom sub-
sidiarity.  Podľa SR je cieľ 
podľa článku 7 vyšší, ako 
je potrebné pre dosiahnu-
tie cieľa EÚ podľa článku 
3 (cieľ v oblasti energetic-

kej efektívnosti na úrovni 
príslušného ČŠ). To bude 
viesť k väčšiemu množ-
stvu úspor nad rámec 
celkového cieľa EÚ a cel-
kových národných cieľov 
ČŠ, ako aj neprimeraným 
nákladom pre ČŠ, 

- MH vo vojom stanovisku 
upozorňuje na dopad po-
vinnej schémy na ceny 
energií a s tým súvisia-
ce zvyšovanie zrani-
teľnosti obyvateľstva. 
Skúsenosti poukazujú na 
zvýšenie cien energie vo 
všetkých ČŠ, ktoré za-
viedli povinnú schému 
energetickej efektívnosti. 
Slovensko navrhuje prí-
stup, aby akýkoľvek sub-
jekt na trhu bol schopný 
motivovať zákazníka k 
úsporám energie, ale 
nezaväzoval sa za jeho 
správanie, a teda ani za 
dosiahnutú výšku úspor 
energie. V princípe tak 
dotknutí účastníci trhu 
dobrovoľne vykonajú 
opatrenia v oblasti ener-
getickej efektívnosti, a 
pomôžu tak aj koncovým 
odberateľom. Zároveň 
však podľa pravidiel vnú-
torného trhu s energiou 
nebude potrebné náklady 

na tieto aktivity započíta-
vať regulačným úradom 
do koncovej ceny energie,

- SR zásadne nesúhlasí, 
aby v každej obnovenej 
(alebo novej) budove 
boli povinne inštalované 
určené meradlá do kaž-
dej jednotky budovy. V 
prípade obnovy bytových 
domov to znamená inšta-
láciu určeného meradla 
do každého bytu, čo nie 
je možné z ekonomické-
ho ani z technického hľa-
diska. Náklady na teplo, 
teplú vodu a chlad by sa 
tak niekoľkonásobne zvý-
šili. Navrhuje podmieniť 
inštaláciu meračov nákla-
dovou efektívnosťou a 
technickými možnos-
ťami realizácie daného 
opatrenia. Pozn.: táto 
pripomienka už bola na 
úrovni EÚ akceptovaná a 
premietnutá do revidova-
ného návrhu.

Riadne predbežné stano-
visko SR je na stránke: 
LP/2017/98 Riadne pred-
bežné stanovisko k Návrhu 
smernice Európskeho par-
lamentu a Rady, ktorou sa 
mení smernica 2012/27/EÚ 
o energetickej efektívnosti

NÁVRH SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
O PODPORE VYUŽÍVANIA ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH 
ZDROJOV (OZE)

Prostredníctvom zvyšova-
nia podielu obnoviteľných 

zdrojov energie v sektore 
v sektore teplárenstva, EÚ 

znižuje svoju závislosť od 
importovaných fosílnych 

palív a posilňuje udržateľ-
nosť energetického systé-
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mu. Smernica o podpore 
využívania energie z OZE z 
roku 2009 stanovila záväzný 
cieľ na úrovni 20   % podielu 
OZE na konečnej energetic-
kej spotrebe v roku 2020.  
Nový návrh smernice o 
podpore využívania obno-
viteľných zdrojov energie 
z novembra 2016, vrátane 
návrhu kritérií udržateľného 
využívania biopalív (vrátane 
biomasy,) prináša viaceré 
kľúčové prvky s výrazným 
dopadom (nie vždy pozitív-
nym) na sektor teplárenstva.  
Zámerom návrhu je sta-
novenie opatrení pre do-
siahnutie záväzného cieľa 
pre OZE vo výške 27 % 
na konečnej energetickej 
spotrebe na úrovni EÚ pre 
na  2030. Hlavnou zmenou 
je nahradenie národných 
cieľov jediným európskym 
cieľom. Od členských štá-
tov sa vyžaduje, aby zade-
finovali svoje vlastné úrov-
ne ambícií vrátane plánov, 
ktoré zodpovedajú ich vnút-
roštátnym podmienkam a 
preferenciám. 
Pokiaľ ide o odvetvie vy-
kurovania a chladenia, 
toto odvetvie spotrebuje 
približne 50 % energie 
EÚ a 75 % spotrebova-
nej energie EÚ v tomto 
odvetví stále pochádza z 
fosílnych zdrojov. Usmer-
nenia EÚ v tomto odvetví 
by mohli pomôcť vytvoriť 
integrovaný trh EÚ v ob-
lasti obnoviteľných zdrojov 
energie na vykurovanie a 
chladenie. Preto sú člen-
ským štátom poskytnuté 
možnosti na využitie nevy-
užitého potenciálu v odvetví 
vykurovania a chladenia. 

EK  preto zastáva názor, 
že pokiaľ má EÚ splniť 
dlhodobé ciele v oblasti 
dekarbonizácie a zlepšiť 
bezpečnosť dodávok, má 
dekarbonizácia odvetvia 
vykurovania a chladenia 
kľúčový význam. Do roku 
2030 by takmer polovica 
príspevku na  cieľ EÚ v 
oblasti energie z obnoviteľ-
ných zdrojov mala pochá-
dzať z vykurovania a chla-
denia.
Medzi hlavné body návrhu 
patrí zavedenie nástrojov  
tvorby podporných schém, 
vrátane podpory výroby 
elektriny z OZE na zákla-
de trhovo orientovaných 
princípov, zavedenie mož-
nosti cezhraničnej účasti 
na financovaní podporných 
schém pre výrobu elektriny 
z OZE, zavedenie novej me-
tódy výpočtov minimálneho 
podielu energie vyrobenej 
z OZE v nových a existujú-
cich budovách. Návrh tiež 
zavádza „one stop shop“ v  
procesoch vydávania po-
volení pre projekty OZE a 
zjednodušené oznamova-
nie pri malých projektoch. 
Umožňuje tiež spotrebite-
ľom využívať vlastnú vyro-
benú energiu z OZE bez 
obmedzení a komunitám 
podieľať sa na trhu. Vytvára 
tiež podmienky na zvýšenie 
začlenenia energie OZE v 
sektore vykurovania a chla-
denia (článok č. 23). 
Zavedením nového článku 
č. 24 Diaľkové vykurova-
nie a chladenie posilňuje 
postavenie spotrebiteľov 
energií tým, že im poskytu-
je informácie o energetickej 
hospodárnosti diaľkového 

vykurovania a umožňuje im, 
aby prestali kupovať tep-
lo, resp. chlad, zo systému 
diaľkového vykurovania, 
resp. chladenia, na úrov-
ni budovy, ak spotrebitelia 
alebo tretie strany konajúce 
v ich mene môžu dosiahnuť 
výrazne lepšiu energetickú 
hospodárnosť prostredníc-
tvom opatrení prijatých na 
úrovni budovy. Zároveň to 
otvára miestne vykurovacie 
a chladiace systémy výrob-
com tepla a chladu z obno-
viteľných zdrojov energie a 
z odpadového tepla alebo 
chladu a tretím stranám ko-
najúcim v ich mene. 

Pozícia SR 
Vo svojom riadnom pred-
bežnom stanovisku SR vy-
pracovanom ministerstvom 
hospodárstva (v priebehu 
apríla v MPK), zastáva SR 
(okrem iného) pozíciu:

- vyjadruje nesúhlas s ar-
gumentom, že pre odvet-
vie vykurovania a chlade-
nia je potrebné vytvoriť 
integrovaný trh EÚ v ob-
lasti obnoviteľných zdro-
jov energie. Zdôrazňuje, 
že v odvetví vykurovania 
a chladenia by sa mal 
pri podpore využívania 
zohľadniť v čo najväčšej 
miere miestny rozmer vy-
kurovania a chladenia a 
členské štáty  by mali vy-
tvoriť podmienky, aby sa 
subjekty  mohli  prispôso-
biť  miestnym okolnostiam 
čo najviac nákladovo naje-
fektívnejším spôsobom,

- má výhradu k povinnos-
ti vyžadovať minimálne 
hodnoty OZE v nových 

a rekonštruovaných bu-
dovách. Navrhuje pone-
chať pôvodný text „tam, 
kde je to vhodné“. Mini-
málne využitie OZE má 
byť výsledkom nákladovo 
optimálnej analýzy. MH v 
stanovisku požaduje, aby 
do minimálneho podielu 
OZE v budove bolo mož-
né započítať účinné CZT, 
ktoré využívajú aj odpa-
dové teplo,

- odmieta a navrhuje zru-
šenie povinnosti vytvá-
rania zjednodušených 
notifikačných procedúr 
pre decentralizované 
zdroje v čl. 17, nakoľko 
žiadateľ o výstavbu vý-
robného zariadenia je 
rovnakým užívateľom dis-
tribučnej sústavy, ako je 
aj odberateľ,

- zdôrazňuje potrebu za-
chovania nezáväzného 
charakteru  cieľa 1 % 
ročného zvyšovania po-
dielu OZE v sektore vy-
kurovania a chladenia,

- zvýšenie podielu OZE v 
dodávkach pre vykuro-
vanie a chladenie formou 
povinných schém nie je 
jediný spôsob ako tento 
cieľ dosiahnuť. Členské 
štáty by mali mať voľnosť 
pri voľbe iných efektív-
nych nástrojov a motivo-
vať investorov k  zvýšeniu 
podielu OZE v sústavách 
CZT pomocou iných pod-
porných schém, napr. vý-
hodnejšou zníženou DPH 
na teplo z CZT. Preto 
požaduje zachovanie 
dostatočnej miery fle-
xibility pri vykurovaní a 
chladení,

- zásadne nesúhlasí so 
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zavedením opatrení, 
ktoré vedú k možnosti 
odpojenia sa od sys-
témov CZT za účelom 
vlastnej výroby tepla z 
obnoviteľných zdrojov 
alebo zmene dodávate-
ľa.  Pre SR je podstatné 
zachovanie dostatočnej 
miery flexibility článku 24,

- prístup tretích strán do 
sústavy CZT s právom 
priamej dodávky tepla 
zákazníkom je technic-
ký veľmi náročné a ná-
kladovo neefektívne a 
predstavuje extrémnu 
administratívnu záťaž pre 
prevádzkovateľa CZT. 
Možnosť priamej dodáv-
ky tepla zákazníkom by 
si vyžadovala jasné roz-
delenie zodpovedností za 
bezpečnosť dodávok voči 
zákazníkom, čo je z tech-
nického hľadiska proble-
matické. 

Riadne predbežné stano-
visko SR je na stránke: 
https://www.slov- lex.sk /
legislativne-procesy/SK/
LP/2017/222  

Stanovisko 
SZVT 
SZVT sa stotožňuje so 
stanoviskom SR a v rámci 
MPK ho podporilo dodatoč-
nými pripomienkami a ar-
gumentmi. Zastávame ná-
zor, že oblasť teplárenstva 
je špecifická v tom, že ide 
o lokálne trhy, čo vyplýva z 
podstaty  ich charakteru a 
nie je to dôsledok chýbajú-
cich politík. Je to dôsledok 
technických okolností.  Sú-
stavy  CZT, vzhľadom na 
straty, ktoré pri distribúcii 
tepla vznikajú, nie sú dlhšie 
ako 20 km (najdlhšia sieť 
CZT je v Českej republike 
a meria 45 km)1. Je to fakt, 
ktorý nezmenia politické 
požiadavky a trhy si aj na-
ďalej zachovajú svoj lokálny 
charakter. Takže navrhova-
ný cieľ zaviesť integrovaný 
európsky trh pre obnoviteľ-
né zdroje v sektore vykuro-
vania a chladenia je možné 
obmedziť na trh s bioma-
sou. A ten funguje už roky. 
SZVT podporuje rozvoj 
obnoviteľných zdrojov ako 
nástroja na diverzifikáciu 
palivovej základne a znižo-
vania dopadov na životné 

prostredie. Zároveň však 
podporuje stanovisko MH, 
aby bola členským štátom 
ponechaná dostatočná fle-
xibilita v prijímaní vhodných 
nástrojov na dosahovanie 
cieľov v zohľadnení ná-
rodných špecifík v podobe 
vybudovanej energetickej 
infraštruktúry (teplárenskej 
a plynovej), nastavených 
podporných mechanizmov 
pre OZE a dopadov na ceny 
energií pre odberateľov. 
Takisto pozitívne vnímame 
rastúci dopyt po využívaní 
obnoviteľných zdrojoch zo 
strany našich odberate-
ľov.  Aj na túto požiadavku 
však dokážu systémy CZT 
reagovať veľmi efektívne. 
Technológiu využívajúcu 
obnoviteľný zdroj je možné 
osadiť na každú budovu 
jednotlivo alebo ju imple-
mentovať vo väčšom roz-
sahu na systém CZT, ktorý 
zásobuje viaceré budovy. 
Obnoviteľný zdroj zvyčaj-
ne nepokryje celú potrebu 
tepla, a preto budú vždy 
potrebné záložné zdroje, 
resp. zdroje na krytie špič-
kových potrieb, zväčša na 
fosílne palivo, čo takisto 
vplýva na celkovú výšku 

investície do OZE. Imple-
mentácia obnoviteľných 
zdrojov na každú budovu 
osobitne zároveň znižuje 
potenciál, ktorý predstavujú 
systémy CZT a ohrozuje ich 
udržateľnosť. Mnohé štúdie 
potvrdzujú, že je výhodnej-
šie po všetkých stránkach 
– technickej, ekonomickej, 
ako aj ekologickej, prepojiť  
obnoviteľné zdroje so  sys-
témami CZT, pokiaľ sú v 
danej lokalite vybudované. 
Koncepčný systémový prí-
stup je výhodnejší pre všet-
ky strany.   
Kompletné stanovisko 
SZVT k „zimnému ener-
getickému balíčku“, ako aj 
vznesené pripomienky v 
rámci MPK k stanoviskám 
SR k jednotlivým smerni-
ciam, si môžete prečítať na 
stránke SZVT v sekcii pre 
členov „pripomienky SZVT 
k pripravovanej legislatíve“.
Informáciu ohľadom návrhu 
revízie Smernice o energe-
tickej hospodárnosti budov, 
ktorá je takisto súčasťou 
„zimného energetického 
balíka“, a aktuálne informá-
cie o revízii Smernice o EÚ 
ETS vám priblížme v ďal-
šom čísle magazínu. 

Stratégia 2020 Rámec pre zmenu klímy 
 a energetiku do roku 2030

Parížsky protokol 2050

Znižovanie emisií 
skleníkových plynov

20 % v porovnaní s 
referenčným rokom 1990

40 % v porovnaní s 
referenčným rokom 1990 
* záväzný na úrovni EÚ

80-95 % v porovnaní s 
referenčným rokom 1990

Zvyšovanie 
energetickej 
efektívnosti

20 % na celkovej 
spotrebe EÚ

27 % na celkovej spotrebe 
EÚ, V roku 2020 bude 

prehodnotený s potenciálom 
zvýšenia na 30 %

Zvyšovanie podielu 
obnoviteľných 
zdrojov energie

20 % zvýšenie podielu 
na celkovej výrobe 

EÚ 14 % v SR

27 % zvýšenie podielu 
na celkovej výrobe EÚ * 
záväzný na úrovni EÚ

Aktuálne

[1] AGFW – Position paper on the Commission´s proposal for a revised renewable energy Directive, 02/2017
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Vybrané legislatívne normy uverejnené v Zbierke zákonov SR 

90/2017 Z. z.
ZÁKON
z 23. marca 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

33/2017
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky
z 13. februára 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. 
o informáciách podávaných Európskej 
komisii, o požiadavkách na vedenie 
prevádzkovej evidencie, o údajoch 
oznamovaných do Národného 
emisného informačného systému a 
o súbore technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-
organizačných opatrení

18/2017
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví
z 8. februára 2017,

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike a niektoré 
podmienky vykonávania regulovaných 
činností v elektroenergetike

382/2016
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 314/2009 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
fluórovaných skleníkových plynoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

371/2016
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví
z 19. decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie vnútorného 
trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom 
v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

324/2016
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky
z 30. novembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
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Legislatívne normy predložené 

na medzirezortné pripomienkové konanie v období od 1.1.2017 do 30.4.2017. 
Kompletné znenie pripomienok je uverejnené na webovej stránke SZVT v sekcii 
„pre členov – pripomienky SZVT k pripravovanej legislatíve - vyberáme“.  

1. Pripomienky Slo-
venského zväzu vý-
robcov tepla k riad-
nemu predbežnému 
stanovisku Sloven-
skej republiky k NÁ-
VRHU SMERNICE 
EURÓPSKEHO PAR-
LAMENTU A RADY O 
PODPORE VYUŽÍVA-
NIA ENERGIE Z OB-
NOVITEĽNÝCH ZDRO-
JOV

Zväz pripomienkoval hlav-
ne článok 24 týkajúci sa 
diaľkového vykurovania a 
chladenia. 
V článku 24 v predklada-
nom  stanovisku SR k flexi-
bilite opatrení zameraných 
na presadzovanie OZE v 
diaľkovom vykurovaní a 
chladení sme navrhovali 
také úpravy, aby nedochá-
dzalo v prípade odpojenia 
k zmareniu tých  investícií, 
ktoré už boli vynaložené 
do zvýšenia podielu OZE 
alebo kombinovanej vý-
roby, síce nie na úroveň 
požadovanú definíciou pre 
„účinné“ CZT, ale rovnako 
nákladovo efektívnym spô-
sobom. 
V článku 24 sme navrhli 
doplniť do stanoviska SR 
požiadavku na flexibilitu 
pre členské štáty pri prijí-
maní metodiky preukazo-
vania splnenia podmienky 
účinného CZT a CH, ktoré 

budú rešpektovať národ-
né podmienky, princíp 
ekonomickej efektívnosti 
a sociálny dopad na pri-
pojených odberateľov.
 Metodiky preukazovania 
splnenia podmienky účin-
ného CZT a CH by mali 
členské štáty prijať v zá-
ujme modernizácie a zvý-
šenia podielu systémov 
účinného centrálneho 
vykurovania a chladenia. 
Prijaté metodiky podpo-
ria, aby sa na miestnej 
a regionálnej úrovni ná-
ležite zohľadnil potenci-
ál využívania účinných 
systémov vykurovania a 
chladenia, a tak dosiahli 
plnenie záverov vyplý-
vajúcich z komplexného 
posúdenia potenciálu na 
využitie vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby a 
účinných systémov cen-
tralizovaného vykurova-
nia a chladenia vykona-
ného v zmysle článku 14 
smernice. Tieto politiky 
sa budú týkať rovnako no-
vých systémov účinného 
diaľkového vykurovania a 
chladenia, ako aj už exis-
tujúcich.
V stanovisku SR k článku 
24 sme ďalej navrhli do-
plniť, aby prístup tretích 
strán, resp. povinný od-
ber tepla z výroby z ob-
noviteľných zdrojov, pod-
liehal povoleniu zo strany 

držiteľa povolenia na dis-
tribúciu tepla, pričom mu-
sia byť splnené technické 
podmienky pripojenia na 
existujúcu sieť.
Zdôraznili sme, že dodáv-
kou tepla od držiteľa po-
volenia na výrobu tepla 
z obnoviteľných zdrojov 
nesmie dôjsť k zhorše-
niu energetickej účinnosti 
sústavy CZT, ani k obme-
dzeniu súčasnej dodáv-
ky tepla z obnoviteľných 
zdrojov energie alebo zo 
zariadení na výrobu tepla 
vysokoúčinnou kombino-
vanou výrobou elektriny 
a tepla. Dodávkou tepla 
od držiteľa povolenia na 
výrobu tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov nesmie dôjsť 
ani k zvýšeniu ceny tepla 
pre odberateľov zo sys-
témov CZT, čo zabezpe-
čí nákladovú efektívnosť 
výroby tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov energie.
Zásadne sme odmietli 
možnosť prístupu tretích 
strán do teplárenských 
sústav v zmysle priamej 
dodávky tepla zákazní-
kom pripojeným na sústa-
vu. Distribúciu a dodávku 
tepla nemožno prirovnať 
k distribúcii plynu alebo 
elektrickej energii. Takis-
to, v jednom meste (alebo 
rezidenčnej štvrti) môže 
systém CZT pozostávať 
z viacerých vzájomne 

neprepojených okruhov 
a praktické vykonanie 
požiadavky ustanovenia 
odseku 4 je nerealizova-
teľné. Uvedená požiadav-
ka je úplne disproporčná 
vo vzťahu k sledovanému 
účelu. 

Upozornili sme na sku-
točnosť, že ak výrobná 
kapacita novovybudova-
ných zdrojov na výrobu 
tepla z OZE bude spĺňať 
podmienky prednostného 
prístupu do systému CZT, 
vzhľadom na charakter 
dopytu po teple, ktorý 
závisí od aktuálneho po-
časia a počas roka sa 
výrazne mení, bude veľmi 
problematické spravodli-
vo určiť, ktoré zo zdrojov 
OZE budú v danom čase 
do sústavy CZT pripoje-
né a ktoré nie. Môže sa 
vytvárať prostredie pre 
dumpingové ceny tepla, 
pre vznik kartelových do-
hôd alebo môže prísť aj 
k zmareniu investícií do 
týchto zdrojov, čo vzhľa-
dom na cenu technológií 
na výrobu tepla pravde-
podobne najviac postih-
ne výrobcov vyrábajúcich 
teplo spôsobom KVET, pri 
ktorom sa využíva OZE 
(tých finančne najnároč-
nejších technológií), pre-
tože nepríde k naplneniu 
nimi predpokladaných 

Legislatíva  magazín 1, Máj 2017 15



technických a finančných 
plánov.     

2. Pripomienky Slo-
venského zväzu vý-
robcov tepla k riad-
nemu predbežnému 
stanovisku Sloven-
skej republiky k NÁ-
VRHU SMERNICE 
EURÓPSKEHO PAR-
LAMENTU A RADY, 
KTOROU SA MENÍ 
SMERNICA 2012/27/
EÚ O ENERGETIC-
KEJ EFEKTÍVNOSTI

Do stanoviska SR k Smer-
nici EÚ o energetickej 
efektívnosti sme okrem 

iného navrhli doplniť, 
aby do povinných schém 
energetickej efektívnosti 
mohli povinné subjekty 
započítať úspory ener-
gie, ktoré sú výsledkom 
nedávnych individuálnych 
činností realizovaných 
koncovými odberateľmi a 
konečnými spotrebiteľmi 
bez prispenia distribútora 
energie a/alebo maloob-
chodnej energetickej spo-
ločnosti, ktoré sú určené 
ako povinné subjekty, od 
31.decembra 2008, ktoré 
majú aj v roku 2020, aj v 
roku 2030 naďalej mera-
teľný a overiteľný vplyv, 
do objemu úspor energie 

uvedených v článku 1 a v 
článku 7. 
Do Preambuly sme pred-
ložili návrh na doplnenie, 
aby v záujme moderni-
zácie a zvýšenia podielu 
systémov účinného cen-
trálneho vykurovania a 
chladenia členské štáty 
prijali metodiky preukazo-
vania splnenia podmien-
ky účinného CZT a CH, 
ktoré budú rešpektovať 
národné podmienky, prin-
cíp ekonomickej efektív-
nosti a sociálny dopad 
na pripojených odberate-
ľov. Členské štáty prijmú 
politiky, ktoré podporia 
zámer, aby sa na miest-

nej a regionálnej úrovni 
náležite zohľadnil poten-
ciál využívania účinných 
systémov vykurovania a 
chladenia, a dosiahli tak 
plnenie záverov vyplý-
vajúcich z komplexného 
posúdenia potenciálu na 
využitie vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby a 
účinných systémov cen-
tralizovaného vykurova-
nia a chladenia vykona-
ného v zmysle článku 14 
smernice. Tieto politiky 
sa budú týkať rovnako no-
vých systémov účinného 
diaľkového vykurovania a 
chladenia, ako aj existujú-
cich.
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SÚŤAŽE A OCENENIA
Národná podnikateľská cena za ŽP v SR
V Európskej únii prebieha 
už od roku 1987 súťaž o Eu-
rópsku podnikateľskú cenu 
za životné prostredie (Eu-
ropean Business Awards 
for the Environment - 
EBAE). Je príležitosťou 
pre celospoločenské uzna-
nie tých podnikateľských 
subjektov, ktoré v súlade 
s princípmi trvalo udrža-
teľného rozvoja svojimi 
politikami, praktikami a 
procesmi prispievajú k eko-
nomickému a sociálnemu 
rozvoju za súčasného zni-
žovania negatívnych vply-
vov na životné prostredie. 
Súťaž pre Európsku komi-
siu organizuje každé dva 
roky Generálne riaditeľstvo 
pre životné prostredie (DG 
Environment). Podmienkou 
zapojenia subjektov z jed-
notlivých členských štátov 
do tejto súťaže je získanie 
popredného umiestnenia v 
národnej súťaži.

Z iniciatívy ASPEK sa po 
prvýkrát v roku 2007 usku-
točnila súťaž o Národnú 
podnikateľskú cenu 
za životné prostre-
die v SR. Národná súťaž 
umožnila slovenským sub-
jektom zapojiť sa do me-
dzinárodnej súťaže EBAE 
a ich pozitívnu propagáciu 
v európskom priestore.

Súťaž v roku 2017 už 
po šiesty krát vyhla-
suje ASPEK,  je admi-

nistrátorom súťaže a záro-
veň zabezpečuje funkciu 
národného koordinátora vo 
vzťahu k európskej súťaži
Vyhlásené kategórie pre 
rok 2017

- Manažment
- Produkty a služby
- Proces
- Medzinárodná obchodná 

spolupráca
- Podnikanie a biodiverzita

Uzávierka predklada-
nia prihlášok do súťaže  
3. august 2017

http://www.aspek.sk/aktivi-
ty/sutaze-pod-zastitou-as-
pek/sutaze-organizova-
ne-aspek/

Už ocenené 
projekty

Mestská časť Petržal-
ka získala prestížne 
ocenenie za kombino-
vanú výrobu elektriny 
a tepla na systéme 
CZT

Mestská časť Bratislavy - 
Petržalka získala prestíž-
ne ocenenie pod názvom 
Cogen Europe Recognition 
Awards 2015. Ocenenie jej 
bolo udelené Európskym 
združením na podporu ko-
generácie (Cogen Europe) 
za projekt kombinovanej 
výroby elektrickej energie 

a tepla prostredníctvom 
18-tich kogeneračných 
jednotiek inštalovaných na 
systéme centrálneho záso-
bovania teplom (CZT), kto-
rý realizovala v spolupráci 
so spoločnosťou Veolia 
Energia Slovensko, a. s..  
Cieľom projektu bolo za-
bezpečiť výrobu a dodávku 
tepla a teplej úžitkovej vody 
moderným, ekonomickým 
a ekologickým spôsobom. 
Kogeneračné jednotky 
zvýšili energetickú efektív-
nosť existujúceho systému 
centrálneho zásobovania 
tepla a zároveň dokáza-
li priniesť finančné zdroje 
potrebné pre jeho ďalšiu 
modernizáciu. Dodávky 
tepla sa stali efektívnejšími 
a spoľahlivejšími pre kon-
cových zákazníkov. Oce-
nený projekt potvrdil, že 
centrálne zásobovanie tep-
lom je dôležitým nástrojom 
pre udržateľné, moderné a 
účinné vykurovanie, pre-
tože umožňuje efektívnu 
implementáciu, či už ob-
noviteľných zdrojov alebo 
kombinovanej výroby tepla 
a elektriny. 

Rekonštrukcia cen-
trálneho systému 
vykurovania v Trebi-
šove s využitím ob-
noviteľných zdrojov 
finalistom celoeuróp-
skej súťaže energe-
tických projektov

Rekonštrukcia centrálneho 
systému vykurovania v Tre-
bišove s využitím obnovi-
teľných zdrojov, podporená 
z  fínskeho finančného me-
chanizmu,  sa stala finalis-
tom celoeurópskej súťaže 
energetických projektov, 
ktorú každoročne vyhlasu-
je Európska komisia. Zá-
sobovanie teplom v Trebi-
šovej zabezpečuje od roku 
2013 spoločnosť Trebišov-
ská energetická, s.r.o., kto-
rá je členom Slovenského 
zväzu výrobcov tepla.

Projekt kotolne na biomasu 
v meste Trebišov stojí  na 
dvoch hlavných pilieroch 
– centralizácii distribuč-
nej sústavy a využívaní 
obnoviteľných zdrojov 
energie. Pôvodný systém 
rozvodu tepla bol úplne zá-
vislý od zemného plynu ako 
primárneho zdroja energie. 
Rekonštrukciou sa poda-
rilo nahradiť 90% paliva 
zemného plynu obnoviteľ-
nými zdrojmi energie - ¾ 
seno a slama, ¼ drevnej 
biomasy. Hlavnou myšlien-
kou centralizácie systému 
bolo sústrediť výrobu tep-
la na jedno miesto. Dôle-
žité bolo vytvoriť vhodné 
podmienky pre efektívne 
využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie – biomasy 
a pre premiestnenie výroby 
tepla, a teda zdroja znečis-
tenia, mimo centra mesta a 
obytných oblastí. 
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Centrálne zdroje tepla (CZT) 
sú vnímané rôznymi európskymi inštitúciami a organizáciami ako významný, 
moderný, účinný, obnoviteľný a cenovo dostupný nástroj prechodu na nízkouhlí-
kové ekologické hospodárstvo. CZT majú mnohé výhody, o ktorých pojednávajú  
viaceré zahraničné publikácie. Dávame vám do pozornosti aspoň tie najvýznam-
nejšie z nich.

Publikácie 
Program OSN pre životné 
prostredie (UNEP)1  vypra-
coval v roku 2015 štúdiu2 
potenciálu, ktorý predstavu-
jú systémy CZT s názvom 
District Energy in Cities 
(CZT v mestách). Štúdia na 
137 stranách veľmi detailne 
analyzuje prínosy systémov 
centrálneho vykurovania 
a chladenia, dôvody pre-
čo sa rôzne svetové mestá 
rozhodli riešiť zásobovanie 
teplom a chladom prostred-
níctvom systémov CZT, 
nástroje politiky na ich pod-
poru  a rozvoj, ktoré autority 
jednotlivých krajín zaviedli. 
Štúdia zároveň analyzuje 
rôzne tzv. biznis modely 
spolupráce súkromného a 
verejného sektora. Na zá-
klade príkladu a analýzy 
45 miest, ktoré označil za 
„champion cities“ (mestá 

šampiónov) - pre ich prog-
resívny a koncepčný prístup 
v rozvoji CZT, spracoval 
súbor odporúčaní a „best 
practices“ ako nástroj pre 
miestne vlády a samosprá-
vy pri tvorbe energetických 
koncepcií. Konštatuje tiež, 
že CZT je overené rieše-
nie a významná príležitosť 
pre mestá ako sa vydať na 
zdrojovo efektívnu, nízkoe-
misnú a bezpečnú energe-
tickú cestu.

Medzi „šampiónmi“ figurujú 
mestá ako Amsterdam, Lon-
dýn, Kodaň,  Paríž, Oslo, 
Mníchov, Seattle, Miláno, 
Dubaj, Singapur, Toronto, 
Tokio, Vancouver a mnoho 
ďalších, ktoré úspešne vy-
budovali a rozvíjajú systémy 
CZT.

Join Research Cen-
tere (JCR) - Spoloč-
né výskumné centrum 
Európskej komisie je 
generálnym riaditeľ-
stvom (GR) patriacim 
pod Európsku komisiu. 

Poslaním Spoločného 
výskumného centra je 
poskytovanie zákazníc-
ky orientovanej, vedec-
kej a technickej podpory 
pri koncipovaní, vývoji, 
implementácii a monito-
rovaní politík Európskej 
únie. JRC je útvar Európ-
skej komisie, ktorý slúži 
ako referenčné centrum 
pre vedu a technologický 
pokrok Únie. Nadväzne 
na proces tvorby politík 
slúži spoločným záuj-
mom členských štátov, 
pričom si v určitých ob-

lastiach, či už súkrom-
ných alebo štátnych, za-
chováva nezávislosť.  
JCR vypracovalo v roku 
2016 štúdiu3 Účinné sys-
témy centralizovaného 
zásobovania teplom ale-
bo chladom v EÚ – Ef-
ficient district heating 
and cooling systems in 
the EÚ. 

Na základe analýzy 8 
systémov  centralizova-
ného zásobovania tep-
lom alebo chladom v 
rôznych európskych kra-
jinách (Dánsko, Estón-
sko, Francúzsko, Nemec-
ko, Taliansko, Španielsko 
a Švédsko) štúdia iden-
tifikuje kľúčové faktory 
umožňujúce rozvoj vyso-
kokvalitných, účinných a 
nízkoemisných systémov 

Projekt je jedinečný tým, že 
odhalil potenciál regiónu, 
ktorý bol vždy poľnohospo-
dárskym a vhodne prepojil 
miestnych výrobcov bioma-
sy s energetikou a výrobou 
tepla. Okrem toho projekt 
priniesol myšlienku využívať 
dovtedy nevyužívanú pôdu 
na ďalšie pestovanie rýchlo 

rastúcich rastlín, čo je pro-
spešné pre poľnohospo-
dárov, ako aj pre výrobcov 
tepla. Projektu sa podarilo 
zvýšiť podiel obnoviteľných 
zdrojov z 0 na 90%. Úspory 
CO2 zmenou palivovej zá-
kladne sa zvýšili o 90% - 6 
100t emisií za rok. Úspora te-
pelnej energie centralizáciou 

a následnou rekonštrukciou 
rozvodov tepla sa zvýšila o 
8%. Znížili sa straty na roz-
vodoch tepla o 25%. Projekt 
vyprodukoval 30 500 000 
KWh / rok a ušetril 1 100 000 
KWh / rok energie. Vytvori-
lo sa 6 nových pracovných 
miest vrátane miest  pre ob-
čanov zo znevýhodnených 

rómskych komunít.
Tieto projekty sú jasným 
dôkazom toho, že systémy 
CZT na Slovensku nie sú 
prežitkom komunistickej 
éry, naopak naše ekolo-
gické systémy centrálne-
ho vykurovania získavajú 
ocenenia aj na európskej 
úrovni.
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CZT, analyzuje spôsoby, 
ako tieto kľúčové faktory 
úspechu môžu byť apli-
kované v rámci EÚ a pri-
náša obraz o úlohe tých-
to systémov v prechode 
na nízkouhlíkové hospo-
dárstvo. Štúdia zároveň 
poskytuje usmernenia 
pri tvorbe politík na pod-
poru ich rozvoja.
 
Európska únia sa svoj-
imi klimatickými cieľmi 
zaviazala k ceste dras-
tického znižovania spot-
reby energie. Vyžadu-
je si to značné úsilie a 
zlepšenia v oblasti ener-
getickej efektívnosti vo 
všetkých úrovniach ener-
getického systému a v 
prechode na nízkoemis-
né zdroje. Vykurovanie 
a chladenie predstavuje 
v rámci EÚ sektor s naj-
väčšou spotrebou ener-
gie, a preto hrá v tomto 
ohľade významnú rolu. 
Stratégia EÚ pre vykuro-
vanie a chladenie, rovna-
ko ako mnohé štúdie na 
túto tému, podčiarkla vý-
znamnú úlohu systémov 
centrálneho zásobovania 
teplom a chladom v pre-
chode na nízkouhlíkové 
hospodárstvo do roku 
2050.

Nemecká konzultačná 
spoločnosť ECOFYS 
vypracovala v roku 2016 
štúdiu s názvom Delive-

ring the energy transi-
tion:
What Role for District 
Energy (Úloha systé-
mov CZT v prechode na 
nízkouhlíkové hospodár-
stvo), ktorá odpovedá 
na otázky týkajúce sa 
významnej úlohy, ktorú 
systémy v  procese pre-
chodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo plnia:

- Ako sa môžu systémy 
CZT rozvíjať pri súčas-
ne klesajúcej spotrebe 
energie v budovách?

- Aká je úloha systémov 
CZT pri implementácii 
obnoviteľných zdrojov 
energie do husto osíd-
lených území /miest?

- Ako dokážu systémy 
CZT vybalansovať roz-
diely v spotrebe a výro-
be energie?

Potenciál úspor energie, 
ktorý existuje a je znač-
ný, je možné zachytiť 

jedine holistickým po-
hľadom na energetický 
systém a prístupom k 
riešeniu problému. Zák-
ladná otázka preto znie, 
akým spôsobom efektív-
ne využiť existujúcu in-
fraštruktúru, ako ju ďalej 
rozvíjať a modernizovať 
smerom k inteligentným, 
tzv. „smart“ riešeniam, 
aby sme dosiahli nákla-
dovo efektívny, udržateľ-
ný energetický systém, 
šetrný k životnému pro-
strediu. 

Štúdia zdôrazňuje, že 
systémy CZT predsta-
vujú dlhodobo overené 
technologické riešenie 
na zabezpečenie vy-
kurovania budov. Aj keď 
sa navzájom po techno-
logickej stránke líšia, v  
rámci európskych miest 
existuje vyše 6 000 sys-
témov centrálneho záso-
bovania teplom a chla-
dom. 

Do roku 2050 prejde celý 

energetický systém vý-
raznými zmenami.  Sys-
témy CZT predstavujú 
významný nástroj úspory 
energie a predstavujú in-
fraštruktúru, ktorá umož-
ňuje efektívne implemen-
tovať obnoviteľné zdroje do 
energetických systémov, 
zvlášť v husto osídlených 
mestách.

Do marca 2017 tohto roku 
zaviedlo osem krajín EÚ 
aukčné schémy aspoň pre 
niektoré technológie.

ECOFYS spolu s ďalšími 
európskymi partnermi pub-
likovali analýzu s názvom 
Auctions for Renewable 
Support: Lessons learnt 
from International Expe-
riences (Aukcie pre ob-
noviteľné zdroje energie: 
Lekcie z medzinárodných 
skúseností), v ktorej hod-
notili skúsenosti so zave-
dením aukcií pre obnovi-
teľné zdroje energie v 12 
krajinách sveta, vrátane 
8 štátov EÚ. Vo všetkých 
aukčných schémach sa po-
tvrdila vyššia efektívnosť a 
finančné úspory v porovna-
ní so systémom výkupných 
cien a administratívne defi-
novaných úrovní podpory. 
Zároveň sa však ukázalo, 
že len málokedy sa dosiah-
ne plne plánovaná reali-
zácia projektov, a naopak 
bežné sú oneskorenia vo 
fungovaní systémov.

1 Špeciálna organizácia OSN vytvorená v roku 1972 ako prostriedok globálnej ochrany životného prostredia
2 Link na dokument http://www.districtenergyinitiative.org/
3 Link na štúdiu “Efficient district heating and cooling systems in the EU“  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104437/study%20on%20
efficient%20dhc%20systems%20in%20the%20eu%20-dec2016_final%20-%20public%20report6.pdf4 Link na štúdiu ECOFYS „Delivering the energy transition: What 
Role for District Energy“ http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-2016-delivering-the-energy-transition-what-role-for-district-energy.pdf 
5 Link na analýzu ECOFYS „Auctions for Renewable Support: Lessons learnt from International Experiences“ http://www.ecofys.com/files/files/aures-wp4-synthes-
is-report-final.pdf
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