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OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
A ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ / BIOMETÁN 

Príspevok ku konferencii enef 2012 v októbri 2012, Banská Bystrica 

(Redakčné skrátené) 

Môžeme považovať dnešný stav v energetickej bezpečnosti, napr. v plyne za STATUS QUO? 
Všetci môžeme kľudne spávať s tým, že vždy budem mať či ako občan, alebo ako firma  
dostatok energie v tom čase a v tom množstve ako mi treba? 
Je logické, že občan a hospodárstvo chcú mať bezpečnosť dodávok energií a dodávatelia 
energií chcú mať bezpečnosť odberu energií.  

 Výroba (ťažba), transport aj obchod s energiou sa postupne spojili a dnes sme svedkami 
obrovskej energetickej globalizácie. Zdroje energií a ich transport sa stali doslovne  
„zbraňou“. Zbraňou, nástrojom energetickým, obchodným a politickým. Bolo len otázkou 
času kedy sa toto prejaví. január 2009 potvrdil, že je to možné. 40 rokov nič a potom hop 
nastal problém. Národné hospodárstva a obyvatelia sú v područí vlastníkov globálnych 
zdrojov energie a vlastníkov prepravných trás. Dnešná situácia v plyne je toho príkladom. 
North stream cez Baltic, Jamal cez Bielorusko a Poľsko a Bratstvo cez Ukrajinu. Tri trasy ale 
všetky z jedného zdroja plynu. Dnes je na programe dňa dezintegrácia a silný dohľad 
národných regulátorov nad vertikálne integrovanými spoločnosťami. Snaha o väčšiu 
energetickú bezpečnosť, spočíva však nie len vo vlastníckom oddelení a v diverzifikácii trás, 
ale aj v diverzifikácii zdrojov energie. Dnešná doba je ako predurčená na ozajstnú politiku 
obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Je dôležité, koľko peňazí do slovenskej ekonomiky 
príde a koľko z nej odíde. Preto nie je jedno, či aj energiu, ktorú dokážeme vyrábať doma, 
budeme  dovážať zo zahraničia. Diverzifikácia zdrojov má mimo kladného vplyvu na 
energetickú bezpečnosť aj kladný vplyv na ekonomiku štátu. 

Biometán je jeden z OZE, ktorý dokáže čiastočne nahradiť klasický zemný plyn. 

Potenciál biometánu môžeme rozdeliť do štyroch skupín : 

 Energetická bezpečnosť. Biomasa je náš energetický potenciál znižujúci energetickú 
závislosť Slovenska od dovozu zemného plynu. 

 Ekológia – emisie. Spaľovanie biometánu má na životné prostredie neutrálny efekt, čo sa 
o spaľovaní zemného plynu určite povedať nedá. EÚ preto presadzuje, aby spoločnosti 
vyrábajúce elektrinu z fosílnych palív museli nakupovať emisné kvóty, čo v budúcnosti 
zvýši cenu koncovému spotrebiteľovi. 

 Sociálno – ekonomický. Výstavba a  prevádzka OZE a pestovanie energetických plodín 
vytvárajú nové a udržateľné pracovné miesta v sektore poľnohospodárstva a energetiky. 
So zamestnanosťou idú aj dane aj odvody ľudí a firiem do štátneho rozpočtu. 

 Obchodná bilancia. Dnes ročne dovezieme cca 5,5 miliardy m3 zemného plynu. Denne 
odchádzajú mimo Slovenska za plyn, za komoditu plyn milióny eur. Prečo by časť týchto 
eur nemohla zostať doma, tým, že si biometán – komoditu vyrobíme doma a natlačíme 
do distribučnej siete? Zlepšíme obchodnú a platobnú bilanciu znížením dovozu 
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energetických surovín. Spojenie poľnohospodárstva s energetikou je prínosom život ľudí 
na vidieku. 

„Ak by sa podarilo energeticky zužitkovať celý potenciál biomasy (120,3 PJ), celkové náklady 
vrátane investičných by predstavovali 717 mil. €. Jej energetický potenciál vyjadrený 
porovnaním s výhrevnosťou zemného plynu je 3 538 mil. m3 zemného plynu, ktorého hodnota 
vo fakturačnej cene plynu pre poľnohospodárske podniky je cca 1,3 miliardy €. Teoreticky by 
sa dalo náhradou zemného plynu biomasou ušetriť cca 578 mil. € ročne.“  

(Stratégia slovenskej spoločnosti, SAV, Bratislava 2010) 

Biometán má parametre porovnateľné s parametrami zemného plynu, je vhodný na 
vtláčanie do existujúcej distribučnej siete plynu a je to obnoviteľný a domáci zdroj energie.  

Predpokladom na výrobu biometánu je potenciál v sektore poľnohospodárstva, sieť 
plynovodov a legislatíva. Na Slovensku máme 32 500 km plynovodov, z toho 6 300 km 
vysokotlakových potrubí. Tieto energetické diaľnice pokrývajú podstatnú časť Slovenska. 
Kľúčovými zákonmi sú zákon č.309/2009 Z.z. O podpore OZE a VÚ KVET a zákon č.250/2012 
Z.z. O regulácii v sieťových energie vyrobenej vo VÚ KVET z biometánu ako zo zemného 
plynu. 75 % nákladov na prípojku biometánu do 4 km znáša SPP-D a 25 % výrobca 
biometánu; najviac však 250.000,- €.  

VÚ KVET ako odberateľ biometánu môže mať inštalovaný výkon vyšší ako 1 MW, výkupná 
cena elektriny bude počítaná ako by malo zariadenie výkon do 1MW . 

Dnes nie je údaj koľko ha pôdy je na Slovensku k dispozícii na účelové pestovanie zelenej 
biomasy na výrobu bioplynu (kukurica, strukoviny a pod.). 

Napr. len v „Stratégii využitia OZE v Košickom samosprávnom kraji“ z roku 2007 sa uvádza : 

 „Poľnohospodárstvo v Košickom kraji môže vyčleniť cca 76 tis. ha na účelové pestovanie 
zelenej biomasy na výrobu bioplynu (kukurica, obilniny, strukoviny a pod.)“ 

Ak sa budeme riadiť sedliackym rozumom a v každom okrese vybudujeme 1 biometanový 
systém o výkone 3 MWe tak na Slovensku vyrobíme 485 mil. m3 BM/rok. Ak by v každom 
okrese boli dve BMS tak je to 970 mil. m3 BM/rok . 

Ak by sme v Košickom kraji použili len ½ zo 76 tis. ha na účelové pestovanie zelenej biomasy, 
tak vyrobíme 123  mil. m3 BM/rok len v Košickom kraji.  

Konzervatívny odhad, na Slovensku je možné vyrobiť  1 miliardu m3 BIOMETÁNU/rok. 

Ak premietneme túto 1 miliardu m3 biometánu do energetickej bezpečnosti, emisií, 
zamestnanosti a importu tak niet pochýb o prínose biometánu pre slovenskú ekonomiku 
a slovenský vidiek. 

Uvažujme o tom, hľadajme riešenia a postupy. 

         <sj> 


