Novela zákona č. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami

24. januára 2019 bol do MPK predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 414/2015 Z. z.
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, str. 6.

Informácia k EÚ ETS (IV. fáza
obchodovania 2021-2030) a podmienkam
bezodplatného prideľovania kvót CO2

V novembri 2018 adresovalo SZVT na MŽP SR požiadavku o podporu spoločného stanoviska profesijných EÚ združení na zachovanie súčasnej metodiky
a rovnakého prístupu k výpočtu benchmarkuV reakcii na list poslalo MŽP SR svoje stanovisko, str. 2.
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teploslovenska

Európska energetická
legislatíva str. 2 – 3

Milé kolegyne, milí kolegovia,
v roku 2019 bude pripravovaná definitívna verzia rámca pre integrované
národné plány v oblasti energetiky a klímy. Pôjde o splnenie povinností
vyplývajúcich z Nariadenia EP a Rady o riadení energetickej únie a súčasne aj príprava implementácie Zimného energetického balíka do našej
legislatívy.
Dobre pripraviť tieto materiály v prospech slovenskej energetiky, teda
slovenského spotrebiteľa je veľká úloha pre všetkých, nie len pre zainteresované ministerstvá.
Aj my svojimi skúsenosťami, vedomosťami a našimi kapacitami chceme
byť nápomocní pri ich spracovávaní. S týmto predsavzatím sme vstúpili
do roku 2019 a veríme, že sa nám tento cieľ podarí naplniť.
Predstavenstvo SZVT

Národná energetická
legislatíva str. 4 - 9

Prehľad rokovaní/
zasadnutí pracovných
skupín str. 10

Prehľad konferencií/
seminárov/workshopov
str. 11
www.szvt.sk
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Prehľad o legislatívnom dianí v oblasti
energetickej legislatívy EÚ od 1.1.2019 do 28.2.2019
V rámci európskej legislatívy aj v tomto roku intenzívne komunikujeme naše stanoviská s EFIEES a s teplárenským
združením ČR. Aj vďaka tejto aktívnej spolupráci sa nám spoločne podarilo aspoň čiastočne ovplyvniť predkladané
návrhy.

Informácia k EÚ ETS (IV. fáza obchodovania 2021-2030)
a podmienkam bezodplatného prideľovania kvót CO2
V nadväznosti na prijatú novelu Smernice EPaR o systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov (EÚ ETS), ktorá stanovuje podmienky obchodovania pre IV. obchodovacie obdobie (2021-2030), prijala
Európska Komisia 15/2/2019 zoznam odvetví ohrozených únikom uhlíka1 . Priemyselné odvetvia zaradené do
zoznamu dostanú kvóty zdarma. Konkrétne množstvo bude však závisieť od aktualizovaných benchmarkov, t.
j. referenčných úrovní, ktoré zohľadňujú technologický pokrok v danom odvetví.
Zoznam odvetví ohrozených únikom uhlíka (tzv. carbon leakage list) je vytváraný pre potreby voľnej alokácie
emisných kvót (EUA) obchodovaných v rámci EÚ ETS. Samotné nariadenie ohľadom voľnej alokácii (Free Allocation Rules) je aktuálne v legislatívnom procese na úrovni EÚ inštitúcií. Členské štáty budú mať za úlohu
v tomto roku uskutočniť tzv. proces NIMs – zber dát, na základe ktorých bude každému jednotlivému zariadeniu vypočítaná bezodplatná alokácia na nové obchodovacie obdobie.
Vykonávacie predpisy EK budú, okrem iného, obsahovať aj aktualizované benchmarky (referenčné úrovne).
Tie by mali uzrieť svetlo sveta v r. 2020. Podľa EÚ legislatívy sa referenčné úrovne bezodplatného prideľovania
stanovujú v zohľadnení technologického pokroku v dotknutých odvetviach, pričom sa posudzuje 10 % najúčinnejších zariadení v danom sektore. Napriek tomu, že výroba tepla nie je považovaná za odvetvie ohrozené únikom uhlíka, bude mať dodávka tepla z CZT aj počas celej IV. fázy obchodovania 30% bezodplatne pridelených
kvót.
V tejto súvislosti adresovalo SZVT v novembri 2018 na MŽP SR požiadavku o podporu spoločného stanoviska
profesijných EÚ združení na zachovanie súčasnej metodiky a rovnakého prístupu k výpočtu benchmarku
pre teplo aj počas nasledujúcej IV. fázy obchodovania s emisiami skleníkových plynov (2021-2030). Počas súčasnej fázy obchodovania sa referenčná úroveň pre výrobu tepla odvíja od technológie založenej na palive
zemný plyn (fosílne palivo s najnižšími emisiami).
Vo svojom stanovisku MŽP SR uvádza, že v súčasnosti viac ako 10 % emisne najúčinnejších zariadení využíva
na výrobu tepla biomasu (biomasa je považovaná za CO2 neutrálnu). Z tohto dôvodu nebude možné zachovať súčasnú metodiku, podľa ktorej je výpočet referenčnej úrovne založený na palive zemný plyn.
O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.
1

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5046070_en
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Postup pri implementácii IV. fázy a časový sled prijímania jednotlivých dokumentov je znázornený na schéme nižšie.

Správa EUROSTAT-u za r. 2017
Európsky štatistický úrad Eurostat publikoval správy za rok 2017 o :
1) podiele OZE v EÚ a jednotlivých členských štátoch
2) spotrebe energie a plnení cieľa v oblasti energetickej efektívnosti 2

Ad 1)
- cieľ EÚ 2020 je 20%, plnenie v 2017 na úrovni 17,5%,
- 11 krajín už dosiahlo, resp. prekračuje svoje národné ciele 2020 (Švédsko, Fínsko, Dánsko, Estónsko, Litva, ČR, ...
krajiny s rozvinutým CZT),
- SR: tretí rok po sebe pokles, podiel 11,5% v 2017 vs 14% cieľ 2020,.spôsobené rastom spotreby energie a tým, že
nové (väčšie) zdroje na OZE nepribúdajú,
- EÚ prijala cieľ na rok 2030 na úrovni 32 %,
- členské štáty si stanovia svoje národné ciele 2030 a trajektóriu ich plnenia v Národných klimaticko - energetických plánoch - aktuálne v príprave na úrovni MH SR - v čiastkovom rozdelení podľa sektorov (elektrická energia /
teplo / doprava). Finálna verzia plánov má byť schválená na úrovni členských štátov aj zo strany Európskej komisie
koncom roka 2019.
Ad 2)
- spotreba energií v EÚ rastie (3. rok po sebe), takže EÚ sa vzďaľuje od svojho cieľa energetickej efektívnosti 2020
(pozn. cieľ v oblasti energetickej efektívnosti sa stanovuje hodnotou primárnej energetickej spotreby a konečnej
energetickej spotreby vyjadrené v Mtoe - miliónov ton ropného ekvivalentu)
- SR: medziročne vzrástla spotreba primárnej energie o 5,1% - jeden z najväčších nárastov spomedzi všetkých krajín EÚ.

2
3

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9549144/8-07022019-AP-EN.pdf/4a5fe0b1-c20f-46f0-8184-e82b694ad492
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Prehľad o legislatívnom dianí v oblasti národnej
energetickej legislatívy od 1.1.2019 do 28.2.2019
Začiatkom roka sme nadviazali na aktivity z konca roka 2018, týkajúce sa novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a poslaneckú novelu zákona č. 309/2009 Z. z., ktorou sa zmenila definícia biomasy.
Aktívne sme participovali na pripomienkovaní legislatívnych noriem predložených v rámci MPK a tiež na príprave
podkladov pre MŽP SR.

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
1.11.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novela sa okrem iného dotkla aj § 19, v ktorom boli z prvej vety vypustené
slová „ak sa nedohodnú vlastníci inak“.
V zmysle novely v zákone došlo k takým zmenám, podľa ktorých technologické zariadenia, ktoré budú budované po termíne nadobudnutia účinnosti novely zákona v bytových domoch a ktoré spĺňajú definíciu spoločných
zariadení v zmysle §2 ods. 5 zákona, budú zo zákona výlučne vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome (§19 ods. 1 prvá veta).
Ako sme informovali v predchádzajúcom vydaní, zväz sa obrátil na JUDr. Hanuláka so žiadosťou o právnu analýzu. Tá by mala byť spracovaná v dohľadnej dobe.
Po predbežných konzultáciách s JUDr. Hanulákom je zrejmé, že na problém sa nedá rigorózne pozerať len
z právneho hľadiska a len z pohľadu zákona o bytoch, lebo podľa nášho názoru KOST je súčasťou sústavy
tepelných zariadení .
Dnešná energetická legislatíva nemá zakotvené, kde je hranica medzi sústavou tepelných zariadení a zariadeniami domu, resp. nie je definovaná odovzdávacia stanica. Len vyhláška ÚRSO v základných pojmoch (§ 1
písm. k) ) tento pojem definuje. Pričom predošlé energetické zákony, pred rokom 2004, mali pojmológiu OST
definovanú, resp. boli určitým spôsobom zadefinované hranice.
O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Poslanecká novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE
Napriek aktivitám zväzu pred schválením novely, o ktorých sme informovali v predchádzajúcom vydaní (list
poslancom NR SR, list na prezidenta SR), nadobudol dňa 1. januára 2019 účinnosť zákon č. 377/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom tejto novely je zmena zákonnej definície pojmu obnoviteľný zdroj energie, a to vo vzťahu k biomase a produktom jej spracovania
(§ 2 písm. a) piaty bod zákona č. 309/2009 Z. z.). Pre účely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby sa zužuje zákonný rozsah pojmu biomasa, ktorú možno považovať za
obnoviteľný zdroj energie tak, že sa z nej vylučuje drevo, ktoré nepochádza z energetických porastov a drevo,
ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.
Predmetná novela zákona však vnáša do situácie výrobcov elektriny a tepla zásadné rozpory, a to predovšetkým z hľadiska jej interpretácie na právne vzťahy založené pred jej účinnosťou a trvajúce aj po účinnosti novely.
Zákon č.309/2009 Z. z. totiž okrem zúženej novelizovanej definície biomasy ako obnoviteľného zdroja energie
obsahuje aj samostatnú definíciu pojmu „biomasa“. Považuje sa za ňu „rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku
rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka
priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva“ (§ 2 ods. 1 písmeno d) zákona č. 309/2009 Z. z.).
V obave pred vznikom vážnych interpretačných rozporov súvisiacich s implementáciou novely a s tým súvisiacou hrozbou poklesu podielu výroby elektriny a tepla z biomasy sme zaslali dňa 10.1.2019 list na MH SR, ktorým
sme požiadali o písomné stanovisko k správnej interpretácii zmien, ktoré táto novela prináša. Ku dňu vydania
NEWSLETTRA sme zatiaľ stanovisko z MH SR neobdržali.

Národná energetická legislatíva

5

NEWSLETTER 1. vydanie • 6.3. 2019

Pre zaujímavosť napr. v Česku je táto problematika upravená vyhláškou č. 477/2012 Sb. zo dňa 20. decembra
2012 o stanovení druhov a parametrov podporovaných obnoviteľných zdrojov pre výrobu elektriny, tepla alebo
biometánu a o stanovení a uchovávaní dokumentov.
V Čechách je biomasa rozdelená do 3 kategórií. Kategória č. 1 je pestovaná biomasa (lesná aj poľnohospodárska), kategória č. 2 je odpadná biomasa, inak nevyužiteľná a kategória č. 3 je odpadná biomasa s potenciálne
materiálovým využitím. Podľa kategórií biomasy je následne nastavená aj podpora (zelený bonus), pre kategóriu č. 1 je najvyššia, pre kategóriu 3 je najnižšia (dnes už skôr symbolická).
V ČR sa aktuálne pripravuje novela tejto vyhlášky, aby mohli elektrárne a teplárne využiť drevo napadnuté
kôrovcom, pre ktoré prakticky neexistuje iné, ako energetické využitie, ale podľa súčasného znenia vyhlášky by
naň žiadny zelený bonus nebol (vyhláška s masívnou kôrovcovou kalamitou nepočítala a kôrovcové drevo sa
doposiaľ používalo na kúrenie v domácnostiach), aktuálne ho je už príliš veľké množstvo, je potrebné ho vyťažiť
a začať opätovne zalesňovať odumreté plochy.
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kurovec-kaceni-topivo-lesy-ekologie.A190206_153052_ekonomika_
rts#utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=ekonomikah&amp;utm_content=main

Stratégia ochrany ovzdušia na Slovensku
K príprave Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorá pozostáva z Národného programu znižovania emisií
a zo Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia, zriadilo MŽP SR v minulom roku viacero expertných pracovných
skupín tematicky zameraných na hľadanie efektívnych opatrení na plnenie záväzkov znižovania emisií ako aj
cieľov v kvalite ovzdušia. SZVT je členom pracovnej skupiny Centrálne zdroje tepla, prostredníctvom ktorej
sme na žiadosť MŽP SR participovali aj na vypracovaní podkladov pre Svetovú banku za sektor teplárenstva.
Koncom januára sa zástupcovia SZVT zúčastnili stretnutia organizovaného MŽP SR, cieľom ktorého bolo prerokovanie analýz opatrení navrhnutých Svetovou bankou pre túto Stratégiu. Rokovania sa okrem nás zúčastnili aj zástupcovia MDV SR, MH SR, MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky, SPP, SPP-D, Slovnaft, NGO
(Priatelia zeme - Cepa), starostovia miest so zlou kvalitou ovzdušia,.... .
Počas verejného prerokovania prezentovalo MŽP SR spolu so Svetovou bankou použité vstupy, projekcie vývoja a návrhy opatrení na zlepšenie ovzdušia (najmä na zníženie PM2,5, PM10, SOx, NOx, NH3 a NMVOC) a pokúsili sa vyčísliť, koľko by jednotlivé aktivity stáli (koľko stojí zníženie 1t emisií pri danom opatrení). Tiež predložili
návrhy, akým typom finančného nástroja by sa tieto aktivity mohli podporiť.
Medzi opatreniami boli, okrem iného, uvedené :
• zvyšovanie počtu domácností napojených na CZT
K navrhovanému opatreniu bola uvedená poznámka, že MŽP SR za sektor teplárenstva a CZT nemalo k tomuto
opatreniu dostatok dát na analýzu.
V tej súvislosti SZVT následne spracoval odhad koľko domácností by sa vedelo pripojiť na CZT a čo by to stálo,
s cieľom predložiť tieto poklady MŽP SR, aby bolo toto opatrenie podložené aj analýzou a ľahšie sa obhajovalo.
Naše podklady vychádzali z hrubých odhadov a z Energetickej politiky SR a Výročnej správy ÚRSO. Analýza
SZVT bola začiatkom februára odoslaná na MŽP SR so žiadosťou o jej doplnenie k navrhovanému opatreniu.
Závery analýzy SZVT prikladáme TU:
Údaje za účelom spracovania podkladov pre Svetovú banku k návrhu opatrenia pri riešení kvality ovzdušia na podporu CZT:
- konkrétne k opatreniu: koľko existujúcich domácností by sa mohlo napojiť na CZT a aké by boli náklady s tým spojené

Národná energetická legislatíva
počet obyvateľov zásobovaných z CZT na Slovensku*
počet bytov zásobovaných z CZT na Slovensku*
počet bytových domov zásobovaných z CZT*
* zdroj: Energetická politika
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1,8 mil
650 620,00
16 100,00

potenciál pripojených bytov v % (odhad na základe odhadov SZVT)
4,101%
počet bytov, ktoré sa nachádzajú v ekonomicky efektívnom dosahu systémov CZT (odhad
26 680
na základe odhadu, SZVT)
odhadované náklady na pripojenie týchto domácnsotí v € (odhad na základe odhadu SZVT)
28 908 564,79
SZVT navrhuje ako nástroj na eliminovanie zvýšených nákladov na teplo (z titulu nákladov na pripojenie nových
domácností) využiť zníženie DPH na teplo z 20% na 10% (rovanké opatrenie zavedené aj v ČR, Francúszsku, Maďarsko..)
zníženie DPH na teplo zo súčasných 20%
na 10%
dodané teplo v r. 2017 v kWh**
14 441 000 000,00
priemerná cena tepla za r. 2017 v EUR/kWh bez DPH**
0,076 €/kWh
**zdroj: Výročná správa ÚRSO za r. 2017
fakturované odberatem v priemere za r. 2017
1 096 071 900,00
DPH 20%
219 214 380,00
DPH 10%
109 607 190,00
rozdiel
109 607 190,00
Spolu s analýzou sme k tomuto opatreniu predložili aj návrh na zníženia DPH. Zníženie sadzby DPH by znamenalo:
- odstránenie diskriminácie odberateľov tepla zo systémov CZT (cca 1,8 mil. obyvateľov) oproti spotrebiteľom tepla z individuálnych zdrojov (cca 3,6 mil. obyvateľov) spôsobenú zvýšenými nákladmi na
CO2 z titulu povinnej účasti zdrojov v schéme obchodovania s emisiami skleníkových plynov (EÚ ETS)
a tiež z titulu ekologizácie zdrojov (Smernica o priemyselných emisiách, ktorá stanovuje emisné limity
na znečisťujúce látky a tieto EL sú zo strany EK priebežne sprísňované - naposledy v 2017 a Smernica
o stredných zdrojoch znečistenia),
- zabránenie rastu individuálnych nekontrolovaných zdrojov tepla a ich negatívny dopad na ovzdušie,
- postupné zlepšovanie ovzdušia,
- významný prínos pre splnenie náročných klimaticko-energetických cieľov Slovenska.
Pre porovnanie, znížená sadzba DPH na teplo z diaľkových systémov vykurovania je v ČR, Maďarsku (5,0 %), vo
Francúzku 5,5 % .
Čo sa týka súladu návrhu s pravidlami, legislatíva EÚ pripúšťa zníženú sadzbu DPH na tepelnú energiu. Smernica EÚ 2006/112/ ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v čl. 102:
„Členské štáty môžu uplatniť zníženú sadzbu na dodanie zemného plynu, elektriny alebo tepla prostredníctvom
ústredného kúrenia za predpokladu, že nevznikne riziko narušenia hospodárskej súťaže. Členský štát, ktorý zamýšľa
uplatňovať zníženú sadzbu podľa prvého odseku, to oznámi vopred Komisii. Komisia rozhodne o tom, či existuje riziko
narušenia hospodárskej súťaže. Ak Komisia takéto rozhodnutie neprijme do troch mesiacov po prijatí tohto oznámenia, predpokladá sa, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo narušenia hospodárskej súťaže“.

Novela zákona č. 414/2012 Z. z.
24. januára 2019 bol do MPK predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 414/2015 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh novely zákona bol predložený do legislatívneho procesu z dôvodu povinnosti transpozície revidovanej
smernice o EÚ ETS a má za cieľ prispôsobiť nastavenie schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov v Únii pre štvrté obchodovateľné obdobie (2021 - 2030).
Po vzájomnej koordinácii predložili v rámci MPK subjekty SZVT, RÚZ a SE rovnako cielené pripomienky:
• požiadavka, aby SR (MŽP SR) počas IV. obchodovacieho obdobia využilo derogačnú výnimku (článok 10c Smernice) - nástroj financovania investícií na účely modernizácie, diverzifikácie a udržateľnej transformácie odvetvia energetiky (zmena palivovej základne, využitie OZE, zvýšenie energetickej
efektívnosti, ...)
• v prípade zlúčenia prostriedkov, ktoré prináležia zariadeniam na výrobu elektrickej energie podľa
derogačnej výnimky do novovytvoreného Modernizačného fondu, požadujeme, aby tieto pro-
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striedky zostali vyčlenené pre výrobcov elektrickej energie a /alebo tepla účastných v EU ETS a na
účely a projekty v zmysle tejto derogačnej výnimky
• požiadavka doplniť pre MH SR právomoc a kompetencie spolurozhodovať o využití prostriedkov
Modernizačného fondu
Celé znenie listu nájdete na https://teploslovenska.sk/pre-clenov - v sekcii „pripomienky SZVT k pripravovanej legislatíve“.
Rezort hospodárstva takisto podporuje využitie článku 10c a v prípade ich presunu do Modernizačného
fondu požaduje ich „využitie výlučne na podporu investícií existujúcich oprávnených výrobcov elektrickej
energie“.
Poznámka: v súčasnosti sú prostriedky generované predajom emisných povoleniek príjmom Envirofondu. Aktuálne sa však len minimum týchto prostriedkov vracia späť subjektom, ktoré doň prispievajú napr. na financovanie investícií do modernizácie energetiky/ priemyslu a disponuje s nimi MF SR (v rámci potrieb štátneho rozpočtu). V prípade nevyužitia derogačnej výnimky, ani presunu prostriedkov do Modernizačného fondu, budú
tieto príjmom Envirofondu.

Národný integrovaný energeticko-klimatický plán
Povinnosť členských štátov vypracovať a predložiť Európskej Komisii na schválenie Národný integrovaný energeticko-klimatický plán vyplýva z Nariadenia o riadení Energetickej únie1.
Cieľom Nariadenia je zjednotiť a zlúčiť existujúce povinnosti plánovania a podávania správ z hlavných právnych
predpisov EÚ v oblasti energetiky, klímy a iných súvisiacich oblastí politík EÚ. Vytvára zároveň jednotnú štruktúru plánu pre všetky členské štáty v piatich rozmeroch energetickej únie:
a) energetická bezpečnosť,
b) trh s energiou,
c) energetická efektívnosť,
d) dekarbonizácia,
e) výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.
Začiatkom februára MH SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvu na verejné pripomienkovanie návrhu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu s termínom do 25.2.2019. Materiál aj s prílohami
má 185 strán.
Nájdete ho TU:
https://www.economy.gov.sk/energetika/navrh-integrovaneho-narodneho-energetickeho-a-klimatickeho-planu
Zverejnený materiál je jedným z prvých krokov k premene návrhu integrovaného národného energetického
a klimatického plánu (NECP) na jeho finálnu verziu. V rámci ďalšieho legislatívneho procesu by malo nasledovať
posúdenie vplyvov na životné prostredie, medzirezortné pripomienkové konanie. Finálny NECP bude schvaľovať Vláda SR.
V rámci procesu prípravy by mali prebiehať súbežne s verejným zberom pripomienok aj stretnutí so zainteresovanými subjektami.
Za SZVT sa budeme aktívne podieľať jednak na pripomienkovaní tohto významného materiálu a zároveň predpokladáme, že budeme prizvaní aj na stretnutia priamo za SZVT, ako aj prostredníctvom Podvýboru RÚZ pre energetickú
politiku, ktorá takisto aktívne participuje na príprave tohto materiálu a zväz v ňom má svoje zastúpenie.

Operačný program KŽP
V rámci Operačného programu kvalita životného prostredia sa má špecifický cieľ 4.5.1. Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple napĺňať prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou
výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
1

Nariadenie o riadení Energetickej únie je súčasťou tzv. Zimného energetického balíčka (
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Pre každú má byť vyhlásená samostatná výzva, pričom plánované vyhlásenie bolo avizované v prvom štvrťroku 2019.
A: výzva na predkladanie žiadostí o NFP - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
Predpokladaný termín vyhlásenia: mal byť podľa pôvodných informácií január 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 30 000 000,00 €
Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Otvorená
B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou
výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
Predpokladaný termín vyhlásenia: marec/2019
Typ výzvy: Otvorená
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 25 000 000,00 €
Cieľové skupiny:
- subjekty súkromného sektora
- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
- domácnosti
Cieľové územia:
- územie menej rozvinutých regiónov SR
Prijímatelia:
- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
Usmerňujúce zásady výberu projektov:
• zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového ukazovateľa Efúspora,
vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov (v EUR/MWh) (v prípade rozvodov
tepla);
• zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového ukazovateľa Efvýroba,
vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného objemu vyrobenej energie technológiou KVET (v EUR/MWh);
• zvýhodňované budú projekty, ktorých realizácia bude viesť k maximalizácii využitia tepla v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektriny;
• zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového ukazovateľa EKCO2, vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného objemu úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2 v tonách (v EUR/tCO2);
• podpora bude podmienená existenciou energetického auditu na základe ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu:
- výpočtov plánovaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov,
- výpočtov plánovaného objemu výroby energie technológie KVET;
- výpočtov úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2;
- technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle
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zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 9)“.
Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu bolo možné zasielať do 23. 2. 2019. K prerokovaniu vznesených pripomienok bude zasadať Monitorovací výbor Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného
prostredia.
V predloženom návrhu sa okrem iného navrhuje rozšíriť oprávnených prijímateľov v rámci špecifického cieľa
4.3.1 aj na subjekty súkromného sektora, a to fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
a združenia fyzických alebo právnických osôb.
Dôvodom navrhovaného rozšírenia okruhu prijímateľov o subjekty súkromného sektora v rámci aktivity A.
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ŠC 4.3.1, PO 4 je riziko neplnenia ročných záväzných cieľov
obnovy budov verejného sektora v zmysle čl. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
Druhým dôvodom je, že Vláda SR uznesením č. 321 zo dňa 11. júla 2018 schválila Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky, ako východiskový dokument pre poskytovanie GES. Práve na túto skutočnosť nadväzuje predkladaný návrh rozšíriť okruh prijímateľov v rámci ŠC 4.3.1.
Vzhľadom na to, že na Slovensku je viac ako 10 000 verejných budov, vytvára model finančných nástrojov realizovaných prostredníctvom GES potenciál obnovovať verejné budovy bez potreby priamej kapitálovej investície
z verejných zdrojov, znížiť náklady verejnej správy na energie, prispieť k predĺženiu životnosti verejných budov
a zlepšiť kvalitu životného prostredia.
Keďže súkromné subjekty nie sú oprávneným konečným prijímateľom v rámci ŠC 4.3.1 aktivity A. v zmysle
platného znenia OP KŽP, nie je predpoklad ďalšieho rozvoja finančných nástrojov pri ich previazaní s poskytnutím GES. Uvedené obmedzenie sa odstraňuje predmetným návrhom zmeny OP KŽP, a to rozšírením rozsahu
oprávnených prijímateľov aj o subjekty súkromného sektora pre zmienený špecifický cieľ. Touto zmenou sa
stanú subjekty súkromného sektora oprávneným konečným prijímateľom pre financovanie obnovy verejných
budov prostredníctvom finančného nástroja, napr. prostredníctvom úveru. Uvedený návrh nielenže zintenzívni rozvoj implementácie finančných nástrojov, ale súčasne zabezpečí aj rozvoj poskytovania GES. Rozvoj GES
a implementácie finančných nástrojov prispeje k plneniu cieľov pre rok 2020 v oblasti obnovy verejných budov,
ktoré SR vyplývajú zo smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
Text oznámenia o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom spolu s návrhom zmeny dokumentu OP KŽP je zverejnený na webovom sídle MŽP SR https://www.minzp.sk, na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia http://www.op-kzp.sk a na informačnom portáli rezortu MŽP SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Prehľad rokovaní/zasadnutí
pracovných skupín
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Prehľad rokovaní/zasadnutí pracovných skupín za obdobie od od 1.1.2019 do 28.2.2019
28.2. 2019 – MŽP SR - Rokovanie Monitorovacieho výboru pre OP KŽP SR
Program:
1. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP KŽP
2. Návrh zmeny OP KŽP
3. Rôzne
21.2.2019 – Rokovanie s JUDr. Hanulákom - Národný Integrovaný energetický a klimatický plán
21.2.2019 – MH SR – Poslanecká novela zákona o OZE
19.2.2019 – MŽP SR – Novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov
18.2.2019 – SAV - rokovanie o príprave vedeckej konferencie na tému „Energetická efektívnosť, ekonomická
efektívnosť, environmentálne dopady energetiky“
14.2.2019 – MH SR – Národný integrovaný energetický a klimatický plán
13.2.2019 – Rokovanie s JUDr. Hanulákom – Novela zákona č. 182/2018 Z. z. o bytoch
8.2.2019 –

MH SR - Novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov

7.2.2019 –

Rokovanie s PR agentúrou –Mediálne pretavenie výstupov v súčasnosti spracovávaného
kľúčového dokumentu SR - Národného integrovaného energetického a klimatického plánu
v prospech diaľkového vykurovania

6.2.2019 –

Osobné pozvanie predsedom SZVT zástupcov MH SR, MŽP SR, MDV SR a ÚRSO na oslavy
20. výročia vzniku SZVT

24.1.2019 – Rokovanie na MŽP SR, Bratislava - v súvislosti s prípravou Stratégie ochrany ovzdušia na
Slovensku, ktorá pozostáva z Národného programu znižovania emisií a zo Stratégie na zlepšenie
kvality ovzdušia, na prerokovanie analýz opatrení navrhnutých Svetovou bankou pre túto
Stratégiu. Cieľom rokovania bola aj prioritizácia prezentovaných opatrení, zmena inštitucionálnych
povinností, či identifikácia ďalších opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so Smernicami.
22.1.2019 – Rokovanie Prezídia RÚZ, Bratislava
21.1.2019 – Rokovanie predstavenstva SZVT
14.1.2019 – Rokovanie Podvýboru pre energetiku RÚZ, Bratislava
Program:
1. Priority Podvýboru na rok 2019. Diskusia o rozšírení kompetencií Podvýboru na oblasť ETS.
2. Stav legislatívneho procesu novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a kauza presunu
prostriedkov z 10c do 10d.
3. Národný klimatický a energetický plán
4. Verejná konzultácia “Revision of the Guidelines on certain State aid measures in the context of the
greenhouse gas emission allowance trading system post-2020”.
5. Informácia o návrhu Komisie predĺžiť o dva roky (do 2022) sedem setov pravidiel pre štátnu pomoc.
6. Rôzne.

Prehľad konferencií/
seminárov/workshopov
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Prehľad konferencií/seminárov/workshopov za obdobie od 1.1.2019 do 28.2.2019
22. 1. - 24. 1. 2019 – XXIX Seminár Energetikov, Luhačovice - hlavné témy:
- Kam smeruje česká energetika?
- Novela energetického zákona a novela zákona o POZE.
- Legislatíva z pohľadu regulátora trhu, aktuálne cenové rozhodnutia.
- Plyn a jeho úloha v energetickom mixe ČR.
- Prenosová sústava a zvýšené nároky na zabezpečenie stability energetických sietí.
- Zmeny na trhu s elektrinou a plynom.
- Malé a virtuálne zdroje v PpS.
- Trh s emisnými povolenkami, dopad na teplárenské zdroje.
Pripravujeme:
11.4.2019 – Hotel Patria Štrbské Pleso – Valné zhromaždenie SZVT – 13.30 hod.
11.4.2019 – Hotel Patria Štrbské Pleso – Oslavy 20. výročia vzniku SZVT – 16.00 hod.

P OZ VÁNKA
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na slávnostný večer pri príležitosti
20. výročia založenia Slovenského zväzu výrobcov tepla
Podujatie sa uskutoční dňa 11.apríla 2019 vo Vysokých Tatrách
v hoteli Patria na Štrbskom Plese so začiatkom o 16:00 hod.

Počas večera Vás krátko prevedieme históriou Zväzu, jeho životom v súčasnosti a predstavami do
budúcnosti. Slávnostné chvíle spríjemní kultúrny program v podaní gitaristky Michaely Regecovej,
tanečnej skupiny GRIMMY Dance a Piano Show Jozefa Hollého. Nebude chýbať skvelá kuchyňa,
pohár dobrého vína a príjemné posedenie v kruhu dlhoročných kolegov, partnerov a priateľov.
Slávnostným večerom Vás bude sprevádzať moderátor Zdeno Zubák.
Pevne veríme, že prijmete naše pozvanie a spoločne s nami oslávite túto milú udalosť.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dress code: Smart casual
Prosíme potvrďte svoju účasť na t. č. 045/5320 770 alebo na e-mail jana.axmanova@szvt.sk najneskôr do 20.3.2019
Velmi radi by sme oslávili túto milú udalost s Vami všetkými. Ale vzhladom na kapacitu hotela to nie je možné,
preto sa na Vás musíme obrátit s prosbou, aby každá spolocnost nahlásila na podujatie max. 2 osoby.

