
Európska energetika je v stále smutnejšej pozícii - potrebuje zmenu 

prostredia 

Keď sa to začalo, bolo to o dobrých úmysloch. Liberalizovať a sprístupniť energetiku, dať 

konkurencie schopné a trvalo udržateľné riešenie, ako aj výrazné diverzifikovať  tzv. 

netradičnými energetickými zdrojmi a chrániť tak životné prostredie. 

Súčasnosť je doslova alarmujúca, vidíme dva paradoxy, a to že na jednej strane cena silovej 

elektriny (tvorenej konvenčnými zdrojmi) na burzách klesá až niekde k 40 €/MWh, a teda 

investorom sa neoplatí stavať a možno ani modernizovať nové elektrárne, a pritom 

odberatelia stále hlbšie siahajú do peňaženiek (a to najmä kvôli výberu peňazí za tzv. 

obnoviteľné zdroje). 

Druhým, tiež krutým paradoxom je celková disponibilná výrobná kapacita všetkých 

populárnych solárnych a veterných malých elektrární, ktorá stále narastá. S tým však narastá 

riziko obtiažnosti riadenia celej sústavy, a tiež hrozba budúceho nedostatku klasických 

energetických produkčných kapacít. 

Dá sa dnes smelo povedať, že: 

INVESTOROM SA NEOPLATÍ STAVAŤ NOVÉ ELEKTRÁRNE, A PRITOM ODBERATELIA 

PLATIA STÁLE VIAC ZA ELEKTRICKÝ PRÚD 

Spoločnú príčinu situácie môže označiť ako dotovanie obnoviteľných zdrojov elektriny, bez 

ktorého by určite nevznikli rôzne projekty, u ktorých si musíme priznať, že celkové náklady 

na výstavbu žiaľ, výrazne prevyšujú náklady na výstavbu klasických zdrojov (vodných, 

atómových, či tepelných). 

Preto musíme okrem ceny silovej elektriny a služieb distribúcie platiť aj tzv. „zelený 

príspevok“ ako akúsi daň za obnoviteľné zdroje. U nás na Slovensku podľa dostupných 

odhadov je to minimálne 17,5 mld. €/ročne. Teda v prognózovanom období 2014 až 2020 ide 

najmenej o 122,5 mld. €, a to pri súčasnej hladine odberov. Ide zároveň o výrazné 

deformovanie tržného prostredia, pretože podľa platných zákonov operátor trhu musí vykúpiť 

všetku elektrinu, a to v podstate za cenu výrazne vyššiu ako je tržná hodnota. 

Problémom je, že keď fúka vietor a svieti slnko je nadprodukcia elektriny z nekonvenčných 

zdrojov, avšak to mnohokrát neladí s okamžitou potrebou a spotrebou v distribučnej 

napäťovej sústave. 

A problém je na svete ! 



Systém sa rozlaďuje a potrebuje kompenzovať na úkor nás všetkých vyrovnávky (pre 

dosiahnutie stability siete a dodávok) z konvenčných zdrojov, čo však zapríčiňuje rozsiahle 

technické i finančné problémy. 

Ak však nebudeme rozvíjať modernú, stabilnú, ekologicky nezávadnú konvenčnú 

energetickú základňu bude vážny problém, a to o to viac, že sa jedná o obrovské, technicky, 

časovo i finančne náročné projekty a riešenia. 

Nemožno preto zabúdať na zmysluplné, strategicky stabilné a moderné energetické riešenia 

s nosnou pozíciou klasických zdrojov o to viac, že v budúcnosti sa očakáva boom 

mikrokogeneračných jednotiek pre domácnosti i malé firmy. Aj preto je výhľad v celej EU 

pomerne smutný do budúcna - na jednej strane nové malé (a už i technicky stabilné) lokálne 

zdroje, a na druhej potreba silových dodávok elektriny pre kľúčové priemyselné odvetvia, 

mestá i obce, a to s dôrazom na ekológiu a najmä ceny. 

Východiskom je úplná liberalizácia, skončenie rôznych dotácií a zavedenie tzv. úplnej 

energetickej efektívnosti s dôrazom výlučne na potreby a možnosti zákazníkov. „Nie“ sa 

musí povedať modelu regulátorov stanovujúcich ceny vždy na úkor niektorého z účastníkov 

trhu. 

LACNÁ ELEKTRINA NEZNAMENÁ NÍZKY ÚČET 

Tiež je zaujímavé si povedať v nasledovnom o tom, že s pojmom „drahá elektrická energia“ 

sa operuje u nás práve v dobe, kedy sú jej ceny na burzách  historicky naozaj nízke. Je 

pravdou, že priemyselný veľkoodberateľ na Slovensku dnes v konečnom dôsledku zaplatí za 

jednotku odberu o tretinu viac ako nemecké firmy. Na otázky „prečo, prečo, prečo?“ sa dá 

odpovedať iba skladbou ceny (cenotvorbou) elektriny u nás. Samotná priama cena spotreby 

u domácnosti je 40%, u veľkoodberateľov 50% celkovej konečnej ceny. Elektrina je 

komoditou na trhu a stretom ponuky a dopytu. Cenu deformuje konkrétny účet v danej 

krajine EU za „ostatné služby“, ako je distribúcia + príspevky na iné aktivity, o ktorých si na 

úkor spotrebiteľov rozhodol daný štát. 

Prenos je logistika na najvyšších napäťových úrovniach 220 a 400 kV a nižších. Cena za 

takúto službu sa v podstate počíta ako podiel medzi fixnými nákladmi na prevádzky sústavy 

(vrátane rozsiahlych investícií) a objemom spotreby elektriny. Prevádzkovateľ siete musí 

vytvoriť určitú kapacitu, ktorá musí bezpečne a stabilne dodať elektrinu v konkrétnom čase 

na konkrétne miesto a to bez ohľadu na využiteľnosť kapacity, náklady na prevádzky, či 

technický a obslužný servis. Teda koncovú cenu energií ovplyvňuje najmä vývoj koncovej 

spotreby elektriny. Na Slovensku sa dnes dosahuje ročná spotreba niekde na hranici 28TWh 



elektrickej energie. Pritom každý šetrí a znižuje spotrebu, čo paradoxne navyšuje pomer 

fixných nákladov a flexibilnej spotrebnej zložky, čiže pri poklese odberu žiaľ priamo úmerne 

neklesá cena. 

Ďalším problémom je technický a prevádzkový stav siete, straty v systéme, riziká čiernych 

odberov i sociálno-demografické obmedzenia systému. Hovoríme aj o systémových 

službách, teda o zaistení stability a frekvenčného prenosu siete (aj pri jej výkyvoch) pre 

úspešné fungovanie spotrebičov, počítačových a informačných sietí a pod. 

Vyslovene neserióznym sa javia užitia časti platieb za tarify na prevádzku systému (OZE) 

kde napr. v roku 2013 sa cez túto tarifu odvedie len 0,14€/MWh za činnosť organizátora trhu 

s elektrinou (OKTE, a.s.) a strašných 15,88€/MWh putuje na podporu obnoviteľných zdrojov 

energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla a podporu ťažby domáceho uhlia (pritom 

v roku 2009 išlo iba o 2,72€/MWh). Vinu vidíme v podpore nesúrodej inštalácii 

fotovoltaických zdrojov, a to na základe tzv. spoločensko politickej objednávky EU i SR. Tiež 

mnohí kritizujú biznis okolo povinného platenia všetkých za odvod do jadrového fondu na 

krytie nákladov budúceho vyraďovania jadrových zdrojov. 

Dôležitou inštitúciou v regulácii pravidiel hry i cenotvorby na našom malom lokálnom trhu je 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý podrobne určuje, no aj obhajuje 

a vysvetľuje jednotlivé položky energetickej politiky štátu v relevantnom prostredí. 

           <tn> 

 


