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ABSTRAKT 

 

Spotreba energie vo svete neustále rastie a prekračuje možnosti našej planéty. Neustále rastúci počet 
obyvateľov a neudržateľný životný štýl smerujú k ďalšiemu rastu spotreby energií. Pri obmedzených zásobách 
fosílnych palív je treba hľadať a začať využívať vhodné alternatívy čo najskôr, aby sme boli v budúcnosti 
pripravení úplne nahradiť fosílne zdroje. Tieto nám pri súčasných overených ložiskách vystačia len na „pár“ 
rokov. Spotrebu energie bude treba pokryť z iných zdrojov – obnoviteľných (OZE). Už dnes sa predpokladá, že 
podiel OZE bude postupne narastať. Európska únia ako celok sa zaviazala zvyšovať ich podiel a do roku 2020 by 
mal dosiahnuť 20%. OSN predpokladá, že pri využití súčasných technológií by mohli OZE pokryť až 60% svetovej 
spotreby elektriny a cca 40% celkovej spotreby energie do roku 2020. Majú však potenciál pokryť až polovicu 
svetovej energetickej spotreby do roku 2050, na to však zatiaľ chýba najmä politická vôľa postupného 
presadzovania dlhodobých riešení. 
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ABSTRACT  

 

Energy consumption in the world is growing and opportunities beyond our planet. Steadily growing population 
and unsustainable lifestyles tend to further increase energy consumption. With limited supplies of fossil fuels, it 
is necessary to find and start using alternatives as soon as possible, so that in the future we were ready to 
completely replace fossil fuels. These are at present best bearings sufficient for only "a few" years. Energy 
consumption will be covered from other sources - renewable energy sources (RES). Already today it is expected 
that the share of renewable energy will gradually increase. The European Union as a whole is committed to 
increasing their share by 2020 is expected to reach 20%. UN expects that the current use of renewable energy 
technologies could cover up to 60% of global electricity consumption and about 40% of total energy 
consumption by 2020. However, they have the potential to cover up to half the world's energy consumption by 
2050, but so far it lacks the political will especially promote a gradual long-term solutions. 
Key words: Renewable Energy, Potential of Renewable Energy, Energy Consumption, European Union  
 
 
ÚVOD 
 
Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje energie, ktoré sa neustále obnovujú a ich zásoby sú relatívne 
bez zmeny. Ich energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo ľudskou činnosťou. Patrí 
k nim: 

• slnečná energia,  

• vodná energia,  

• energia vetra,  

• energia morí a oceánov,  

• energia z biomasy. 
 

Celkový potenciál obnoviteľných zdrojov energie každého štátu je charakterizovaný existujúcimi zdrojmi 
a možnosťami ich využitia na výrobu energie za jeden rok pri využívaní dostupných technológií. Je to však len 
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teoretická hodnota a neposkytuje dostatok informácií, preto na ozrejmenie problematiky použijeme ešte tieto 
pojmy [1]: 
 

• Technicky využiteľný potenciál: časť celkového potenciálu, využiteľný po zavedení dostupnej 
technológie, limitovaný administratívnymi, legislatívnymi a environmentálnymi bariérami. 

• Dostupný potenciál: technicky využiteľný potenciál, obmedzený ďalším využitím zdroja. 

• Ekonomický potenciál: časť dostupného potenciálu, ktorá je realizovateľná po ekonomickej stránke, 
zohľadňujúc sociálne obmedzenia (legislatíva, daňové smernice, zariadenie a prevádzkové náklady, 
inflácia atď.). 

• Trhový potenciál: ekonomický potenciál, ktorý sú investori pripravení sami rozvíjať, zohľadňuje. 
 

V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie 2006 – 2010 v oblasti energetiky sa vláda zaviazala, že vytvorí 
podmienky pre vyššie využívanie OZE a pripraví motivačné pravidlá pre tento cieľ aj s podporou fondov EÚ. 
Zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na 
krytie domáceho dopytu, je definované v strategickom dokumente „Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných 
zdrojov energie v SR“ [2], strednodobého charakteru s celoštátnym dosahom.  
 
Cieľom stratégie je na základe aktuálneho vývoja vo svete a EÚ zinventarizovať známe potenciály OZE a 
načrtnúť možností komerčného využitia zavedených technológií. V tabuľke (tab. 1) je sumarizovaný potenciál 
OZE na Slovensku. Jednotlivým energetickým zdrojom a podmienkam pre ich využitie v SR sa budeme venovať 
v nasledujúcich kapitolách. 
 
 

 
 
 
1. POTENCIÁL A VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA SLOVENSKU  
 
Na Slovensku existuje významný potenciál pre viaceré druhy OZE, ktoré zatiaľ len čakajú na svoje využívanie 
v nasledovných rokoch. Súčasný rozvoj OZE je na pomerne nízkej úrovni a je zameraný len na niektoré 
technológie. V absolútnom vyjadrení sa v súčasnosti najviac podieľa na využívaní OZE tepelná energetika, kde 
zohráva kľúčovú úlohu tradičná biomasa. V relatívnom vyjadrení je naopak najväčší prienik OZE v 
elektroenergetike a to prevažne vďaka veľkým vodným elektrárňam ako dominantnému OZE zdroju.  

Tab. 1. Celkový a technický potenciál OZE v SR [2]. 
* Celkový potenciál veternej energie nebol určený, technický potenciál je určený na základe roku 2002. 

Celkový potenciál Technický potenciál 
Zdroj 

[TJ] [GWh] [TJ] [GWh] 

Vodná energia 23 760  6 600 23 760 6 600 

Veľké vodné 
elektrárne 

20 160 5 600 20 160 5 600 

Malé vodné 
elektrárne 

3 600 1 000 3 600 1 000 

     Biomasa 120 300 33 400 120 300 33 400 

Lesná biomasa 16 900 4 700 16 900 4 700 

Poľnohospodárska 
biomasa 

28 600 7 950 28 600 7 950 

Biopalivá 7 000 1 950 7 000 1 950 

Bioplyn 6 900 1 900 6 900 1 900 

Ostatná biomasa 60 900 16 900 60 900 16 900 

     Veterná energia * * 2 160 600 

     Geotermálna 
energia 

174 640 48 500 22 680 6 300 

     Slnečná energia 194 537 000 54 038 000 34 000 9 450 

     SPOLU 194 855 700 54 126 500 202 900 56 350 
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1.1. POTENCIÁL VODNEJ ENERGIE  
 
Vodná energia je najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie na výrobu elektriny v Slovenskej republike. 
Technický potenciál na výrobu elektriny na báze vodnej energie predstavuje 6 600 GWh za rok. V roku 2002 
vodné elektrárne bez zarátania prečerpávacích dosiahli najmä zvýšeným stavom vodných tokov výrobu 
elektriny 5 268 GWh, kým v roku 2004 táto výroba predstavovala 4 100 GWh. Vodné elektrárne sa najčastejšie 
rozdeľujú na veľké vodné elektrárne (VVE), ktoré majú inštalovaný výkon viac ako 10 MW a malé vodné 
elektrárne (MVE) [2].  
 

A) Veľké vodné elektrárne 

 

Na Slovensku je vybudovaných 25 veľkých vodných elektrární, ktorých inštalovaný výkon je 2446 MW. 
Najväčšou vodnou elektrárňou je VD Gabčíkovo s inštalovaným výkonom 720 MW, ktorá vyrába polovicu 
elektrickej energie vyrobenej vo vodných elektrárňach. Ďalej sú to 4 prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) s 
celkovým inštalovaným výkonom 917 MW (Čierny Váh 735 MW, Liptovská Mara 98 MW, Ružín 60 MW a 
Dobšiná 24 MW), ktoré okrem pokrývania špičkového zaťaženia ES zastávajú aj funkciu regulačného zdroja a 
pohotovostnej rezervy. Ďalšie vodné elektrárne, rozdelené na akumulačné, kanálové a prietokové, sú 
vybudované v povodiach Váhu, Dunaja, Hronu, Bodrogu a Hornádu.  
Z technického potenciálu vodnej energie je možné vo veľkých vodných elektrárňach využiť 5 600 GWh, pričom v 
súčasnosti je tento potenciál využitý na 75%.  
 

B) Malé vodné elektrárne (MVE) 

 

Z celkového technického potenciálu vodnej energie 6 600 GWh je možné v malých vodných elektrárňach využiť 
1 000 GWh, čo predstavuje 15% potenciálu. Z technického potenciálu pre MVE sa v súčasnosti využíva menej 
ako 25%. Ku koncu roku 2012 bolo na Slovensku využívaných 203 malých vodných elektrární s inštalovaným 
výkonom 70 MW.  
Zostávajúci technický potenciál je 750 GWh. Z tohto potenciálu je po zohľadnení najmä environmentálnych 
hľadísk možné ešte využiť 400-450 GWh ročne, čo zodpovedá inštalovanému výkonu na úrovni 100 MW. 
 
1.2. POTENCIÁL VETERNEJ ENERGIE  
 
Vhodnými miestami na využitie veternej energie sú tie oblasti, kde priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje vo 
výške merania 60 m minimálne 6,0 m/s. Územia s menšou priemernou rýchlosťou sa nepokladajú za vhodné, 
pretože sa neprodukuje dostatočný výkon. Vhodné oblasti pre inštalovanie veterných elektrární ležia v 
horských oblastiach a na nížinách. Výstavba veterných turbín je vylúčená na územiach národných parkov. Tým 
sa celkový potenciál výrazne redukuje.  
V roku 2002 bol určený využiteľný potenciál veternej energie 600 GWh. Potenciál bol vypočítaný na základe 
predpokladu, že sa použijú veterné turbíny s výkonom 500 až 1 000 kW. V súčasnosti, keď sa používajú turbíny s 
výkonom 1 500 až 2 000 kW a na základe doterajších skúseností možno predpokladať, že využiteľný potenciál 
Slovenska je cca 1 135 GWh – pri 600 MW inštalovaného výkonu. S dynamicky sa vyvíjajúcou technológiou 
veterných turbín sa tento potenciál môže zvýšiť až na 1 200 MW inštalovaného výkonu pri ročnej produkcii 2 
280 GWh elektriny. 
Celkovo je možné bez podstatného vplyvu na bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie postaviť na 
Slovensku 300-400 MW, čo predstavuje okolo 5% celkového inštalovaného výkonu elektroenergetických 
zariadení v Slovenskej republike. Pri využiteľnosti 1500-2000 hodín ročne to predstavuje výrobu na úrovni 600 
GWh [2]. 

 
1.2. POTENCIÁL GEOTERMÁLNEJ ENERGIE  
 
Geotermálny výskum územia Slovenska začal v 70-tych rokoch, na základe jeho výsledkov bolo vymedzených 26 
perspektívnych oblastí vhodných pre získavanie geotermálnej energie. V 90-tych rokoch začal regionálny 
geologický výskum a prieskum jednotlivých perspektívnych oblastí, vrátane výpočtov množstiev geotermálnych 
vôd a geotermálnej energie. 
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Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam významný potenciál geotermálnej energie, ktorý 
je na základe doterajších výskumov a prieskumov ohodnotený na 5 538 MWt. Zdroje geotermálnej energie sú 
zastúpené predovšetkým geotermálnymi vodami, ktoré sú viazané na hydrogeologické kolektory nachádzajúce 
sa (mimo výverových oblastí) v hĺbkach 200 – 5 000 m.  
Doteraz realizovanými vrtmi (hlbokými 92 – 3 616 m) bolo na Slovensku overených okolo 1 787 l.s-1 vôd s 
teplotou na ústi vrtu 18 – 129 º C, ktorých tepelný výkon predstavuje 306,8 MWt (pri využití po referenčnú 
teplotu 15ºC), čo je cca 5,7 % z vyššie uvedeného celkového potenciálu geotermálnej energie. Výdatnosť vrtov 
pri voľnom prelive sa pohybovala v rozmedzí od desatín litra do 100 l.s-1, prevažuje Na-HCO3-Cl, Ca-Mg-HCO3 a 
Na- Cl typ vôd s mineralizáciou 0.4 – 90 g/l. 
V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku využíva na cca 36 lokalitách s tepelne využiteľným výkonom 
131 MWt.  
Využiteľný potenciál na výrobu elektriny predstavuje 60 GWh ročne. Ďalší potenciál využívania tohto 
obnoviteľného zdroja predstavuje projekt v Košickej kotline s elektrickým výkonom 5 MW s očakávanou ročnou 
výrobou elektriny 40 GWh, avšak tento projekt ešte nebol realizovaný z dôvodu extrémne vysokých nákladov 
na geologický prieskum a ťažbu [2]. 
 

A) Nízkoteplotné geotermálne vody 

 

Základný geologický výskum zdrojov geotermálnej energie, v rámci ktorého bolo vymedzených 26 
perspektívnych geotermálnych oblastí bol na Slovensku ukončený. Ukončený je tiež regionálny geologický 
výskum a vyhľadávací prieskum v piatich perspektívnych oblastiach – centrálnej depresii podunajskej panvy, 
komárňanskej vysokej kryhe, Liptovskej kotline, skorušinskej panve a v Hornonitrianskej kotline.  
Zdokumentované množstvá geotermálnych vôd a energie sú využívané v poľnohospodárstve pri produkcii 
plodín, rýb, ako aj na vykurovanie budov a na rekreačné účely, napr. v Bešeňovej, Podhájskej, Čiližskej Radvani, 
Topoľníkoch, Tvrdošovciach, Hornej Potôni, Dunajskej Strede, Galante, Komárne, Liptovskom Trnovci a 
Poprade, Vrbove, Turčianskych Tepliciach, Veľkom Mederi, Štúrove, Novákoch, Oraviciach, Senci, Diakovciach, 
Bánovciach nad Bebravou, Chalmovej a Malých Bieliciach. Geotermálne vrty v Galante sa využívajú najmä na 
vykurovanie nemocnice s poliklinikou, sídliska Sever I. s 1200 bytovými jednotkami a domu dôchodcov [2].  
 

B) Stredno a vysokoteplotné geotermálne vody 

 

Geotermálne vody s teplotou nad 100 ºC boli overené podrobným prieskumom v juhovýchodnej časti 
geotermálnej oblasti Košická kotlina, na lokalite Ďurkov. V roku 1998 a 1999 tu boli realizované tri z 
projektovaných ôsmich ťažobných a ôsmich reinjektážnych geotermálnych vrtov, s hĺbkou 2 252 – 3 210 m. 
Rezervoár geotermálnych vôd sa nachádza v hĺbke 2 000 – 3 500 m. Výdatnosť voľného prelivu počas 
hydrodynamických skúšok sa pohybovala v intervale 50 – 65 l.s-1, teplota na ústi vrtov dosahovala 123 – 129 º C 
, ložisková teplota v hĺbke 3 000 m mala hodnotu 143 º C. V oblasti Ďurkova boli prírodné zásoby geotermálnej 
energie ohodnotené na 113,4 MWt a využiteľné množstvo geotermálnej energie, stanovené modelovaním je 
cca 90 MWt. 
Hodnota celkovej mineralizácie vody sa pohybuje v intervale 25 – 32 g/l. Chemické zloženie geotermálnych vôd 
je výrazne Na–Cl typu s nízkym zastúpením Na–HCO3 zložky. Geotermálna energia tejto lokality by mala byť 
využívaná v systéme CZT Košíc [2]. 
 
1.3. POTENCIÁL SLNEČNEJ ENERGIE  
 
Priemerná ročná energia slnečného žiarenia na horizontálny povrch je 1100 kWh/m2. Množstvo dopadajúcej 
slnečnej energie na územie SR je zhruba 200 krát väčšie ako súčasná spotreba zo všetkých primárnych zdrojov 
energie v krajine. Celkový potenciál slnečnej energie pre celé územie Slovenska je na úrovni 54 000 TWh. 
Energia slnečného žiarenia dopadajúceho na južne orientovanú plochu naklonenú pod optimálnym sklonom 
(približne 36 stupňov) je na území Slovenska 1275 kWh/m2 za rok (z toho približne 50% dopadne mesiacoch máj 
– august).  
Za predpokladu 60 % využitia solárnych termálnych kolektorov by celková využitá energia zo žiarenia dosiahla 
hodnotu 633 kWh/m2 za rok. Na základe súčasných skúseností sa však tento údaj blíži číslu 500 kWh/m2. 
Technický rozvoj panelov fotočlánkov umožnil zvýšenie ich účinnosti premeny energie v rozsahu od 11 do 14%. 
Po zvážení reálnych alternatív inštalácie solárnych kolektorov bol technický potenciál solárnej energie 
stanovený na 9 450 GWh (34 000TJ) ročne [2]. 
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A) Využívanie slnečnej energie na premenu tepla 

 

Úroveň využívania slnečnej energie v roku 2005 bola približne 100 TJ (vyše 50 000 m2 slnečných kolektorov), 
ročne je nainštalovaných cca 5 tisíc m2 slnečných kolektorov. Slovensko pri takomto počte inštalácií výrazne 
zaostáva za Rakúskom alebo Nemeckom v prepočte na 1000 obyvateľov. 
Hlavný potenciál pre slnečnú energiu predstavujú rodinné a bytové domy, v ktorých dosluhuje existujúci systém 
vykurovania a je nevyhnutné investovať do nového systému. Na prípravu teplej vody pre domácnosti možno 
slnečné kolektory prispôsobiť pre všetky budovy: v rodinných domoch kolektory nemusia byť nevyhnutne len 
na južnej strane striech, väčšina nájomných domov má plochú strechu a ich plocha obyčajne postačuje na 
umiestnenie kolektorov. 
Vykurovanie si však vyžaduje lepšiu orientáciu, a preto zámer využívať slnečnú energiu treba brať do úvahy už 
pri projektovaní budovy. Aby sa mohla slnečná energia využívať na vykurovanie, celkové energetické nároky 
budovy musia byť menej ako 50 kWh/m2 za rok. Optimálne energetické nároky sú okolo 30 kWh/m2 za rok. 
Znamená to, že stavba musí mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Len málo budov na Slovensku spĺňa túto 
podmienku dostatočnej tepelnej kvality obvodového plášťa budovy. Využívanie solárneho systému na 
vykurovanie preto prichádza do úvahy len u nových alebo renovovaných budov. 
Z hľadiska merných investičných nákladov sú veľmi zaujímavé systémy centrálneho zásobovania teplom so 
stálym odberom tepla, kde solárny systém môže pracovať s malou alebo žiadnou akumuláciou tepla. V prípade 
bytových domov, veľkých hotelov a nemocníc sa solárny systém často dimenzuje iba na čiastočný predohrev 
TÚV v lete. Dosahujú sa tu síce relatívne nízke stupne pokrytia potrieb tepla solárnym systémom, avšak tento 
pracuje s vysokým merným energetickým ziskom z jednotky plochy a teda aj s najnižšími mernými investičnými 
nákladmi.  
Využívanie slnečných kolektorov vo verejných budovách je najmä na prípravu TÚV, a to najmä v školách, v 
zdravotníckych zariadeniach, v hoteloch a v športových strediskách, kde sa teplá voda vyžaduje po celý rok. 
 

B) Využívanie slnečnej energie na výrobu elektriny 

 

Využiteľný potenciál pre výrobu elektriny predstavuje (podľa Energetickej politiky SR) 1 540 GWh, avšak 
súčasná úroveň využívania je len 0,1 GWh. Hlavnou výhodou fotovoltaiky je decentralizovaná dodávka 
elektriny. Nevýhodou sú však vysoké merné investičné náklady. 
 
Fotovoltaická technológia vyrába elektrinu z dvoch odlišných systémových konfigurácií: 

• súčasťou FV systémov pracujúcich v izolovanom režime (off-grid) je batéria, ktorá sa používa na 
skladovanie energie. Takéto systémy sú pomerne malé (zväčša nepresahujú kapacitu niekoľkých kWp) 
a používajú sa na zásobovanie elektrinou v izolovaných oblastiach, na zásobovanie horských chát, 
telekomunikačnej a inej techniky. 

• oveľa častejšie sa v krajinách EÚ používajú FV systémy pripojené do elektrickej siete (on-grid), ktoré 
dodávajú vyrobenú elektrinu priamo do elektrickej rozvodnej siete. Tieto systémy majú dominantný 
podiel na celkovej inštalovanej kapacite fotovoltaických generátoro v krajinách EÚ (viac ako 80%). Na 
strechy rodinných domov sa inštalujú systémy s typickou kapacitou 1-5 kWp, v ostatných rokoch z 
investorského hľadiska je veľmi atraktívne budovanie rozsiahlych slnečných elektrární s výkonmi 1-5 
MW. 

 
Typická 1 kWp fotovoltaická (FV) zostava s najpoužívanejšou technológiou – kryštalický kremík - obsahuje FV 
moduly s celkovou plochou cca 9 m2. Pri optimálnom sklone a celkovej účinnosti systému 75%, takáto 
jednotková zostava vyrobí ročne priemerne 960 kWh elektrickej energie. Z uvedeného vyplýva, že inštalovaná 
kapacita približne 300 MWp fotovoltaických zabezpečí pokrytie 1% celoročnej spotreby elektriny v SR. Táto 
kapacita zodpovedá približne 0,6 m2 plochy fotovoltaických modulov na obyvateľa.  
 
Na rozdiel od konvenčných energetických zariadení, efektivita fotovoltaiky nezávisí od veľkosti systému a teda 
FV inštalácie je možno škálovať od malých domácich až po rozsiahle centrálne elektrárne. 
 
Štúdie ukazujú, že decentralizovaná výroba z FV systémov s kapacitou niekoľko percent nenaruší bezpečnosť 
dodávok elektriny v súčasnej štruktúre sietí, naopak pomôže pokryť zvýšený dopyt po elektrine počas denných 
hodín. Zvýšenie podielu FV nad tento rozsah si bude v budúcnosti vyžadovať dobudovanie sietí, lepšiu 
integráciu s inými zdrojmi a posilnenie kapacít na skladovanie energie. 
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1.4. POTENCIÁL BIOMASY  
 
Definícia pojmu biomasa podľa smernice európskeho parlamentu a rady č. 2003/30/ES: „biomasa“ znamená 
biologicky rozložiteľné frakcie výrobkov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a 
živočíšnych látok), lesníctva a príbuzných odvetví, ako aj biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a 
komunálneho odpadu. Z biomasy je možné vyrábať teplo, elektrinu, kombinované teplo aj elektrinu a rôzne 
plynné a tekuté palivá pre dopravu – obr. 1. (tab. 2)[4]. 
Drevospracujúci priemysel je hlavným zdrojom biomasy. Samozrejme, že za energeticky využiteľná biomasa sa 
považuje iba odpad, ktorý pri týchto činnostiach vzniká. Ten však tvorí nezanedbateľný potenciál. Ide napríklad 
o tenčinu a hrubinu z porastov, pne a korene, štiepky, piliny, hobliny atď. Zdrojom dreva sú v iných krajinách 
často tzv. energetické lesy. Tie by sa mohli stať výdatným zdrojom aj na Slovensku, ide špeciálne rýchlorastúce 
nenáročné dreviny s rúbnou dobou 3 – 5 rokov. Na Slovensku bolo možné do roku 2005 založiť až 25 000 ha 
energetických lesov [4]. 
 

 
Obr. 1. Zjednodušená schéma konverzie rôznych typov biomasy na energiu [4]. 

 
 

Tab. 2. Celkový energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy [3]. 

   Energetický ekvivalent 
Druh biomasy 

Možná ročná produkcia  
na energetické účely 

[ t ] [TWh] [PJ] 

Slama obilná 729 000 2,80 10,4 

Kukurica 668 000 2,61 9,4 

Slnečnica 220 000 0,81 2,8 

Repka 206 000 0,82 2,9 

Drevný odpad 208 000 0,90 3,1 

Biomasa vhodná na výrobu 
tepla 

2 031 000 7,94 28,6 

Bionafta 100 000 3,00 11,0 

Bioplyn 277 [mil. m3] 1,95 6,9 

Spolu  12,89 46,5 
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Druhým významným zdrojom biomasy je živočíšna výroba. Na Slovensku by bolo možné získavať bioplyn 
predovšetkým zo živočíšnej produkcie. V SR je chovaných asi 1 mil. ks dobytka, 2 mil. ks ošípaných a 12 mil. ks 
hydiny. Hnoj, ktorý pri tejto produkcii vzniká, je problémom, pretože ohrozuje vody a ak je používaný bez 
odplynenia ako hnojivo (čo  je v absolútnej väčšine prípadov), uvoľňuje sa z neho skleníkový plyn metán, ktorý 
voľne uniká do atmosféry. Ak by bolo 10 mil. ton hnoja, ktoré sú vyprodukované len pri chove dobytka 
využitých v energetike, bolo by možné z neho získať až 277 mil. m3 bioplynu ročne, z čoho teoreticky by bolo 
možné vyprodukovať 1,95 TWh elektrickej energie. Realistickejšie očakávania v praxi počítajú s využitím 
maximálne 6,9 PJ, čo by pokrylo napríklad spotrebu elektriny v 300 000 domácnostiach a mohlo by zásobovať 
teplom 60 000 domácností. 
Ďalšou možnosťou získania biomasy je využitie komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu. Ročne je na 
Slovensku vyprodukovaných asi 1,5 milióna ton komunálneho odpadu, z toho asi 400 000 ton tvorí organický 
odpad, ktorý je možné využiť na výrobu bioplynu. Bioplyn predstavuje potenciál 0,3 TWh elektrickej energie 
(10 % ročnej spotreby v slovenských domácnostiach) a 0,6 TWh tepelnej energie (ročná spotreba tepla pre asi 
30 000 domácností). Slama je bežným vedľajším produktom v poľnohospodárstve, u nás je zatiaľ chápaná tiež 
ako odpad. Na Slovensku máme asi 900 000 ha pôdy, na ktorých sa pestujú obilniny. Ročne by z nich bolo 
možné získať cca 2 milióny ton prebytočnej slamy. Z tohto množstva biomasy by bolo možné získať 2,8 TWh 
elektrickej energie, čo predstavuje asi 6 % ročnej spotreby a 4,8 TWh tepelnej energie (pokrytie ročnej spotreby 
v 300 000 domácnostiach) [4], [5]. 
Na rozdiel od iných zdrojov energie existujú pri biomase aj účelovo vytvárané zdroje. Jedná sa o tzv. 
energetické porasty (rastliny). Energetické rastliny môžeme rozdeliť do dvoch skupín – rýchlorastúce dreviny a 
úžitkové plodiny. 
Energetické rastliny sa pestujú na monokultúrnych plantážach. Je potenciálne možné pestovať ich všade tam, 
kde došlo k znehodnoteniu poľnohospodárskej pôdy tam, kde dochádza k ústupu poľnohospodárstva a 
zmenšuje sa plocha obhospodarovaných pôd alebo tam kde by nebolo vhodné pôdy využívať na pestovanie 
potravín, ako napríklad pri cestách alebo inak ekologicky zaťažovaných územiach. Z ekonomických a 
ekologických dôvodov sa uvažuje o zalesnení a zatrávnení 400 000 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá by mohla 
byť efektívne využitá na pestovanie energetických rastlín. Energetický potenciál tejto pôdy v prípade, že by sa 
na nej vysadili napríklad rýchlorastúce dreviny, by bol 100 PJ (1/7 ročnej spotreby energie na Slovensku) [4], [5]. 
 
ZÁVER 
 
Jedným z najefektívnejších legislatívnych rámcov a podporných mechanizmov širšieho rozvoja OZE je zákon č. 
309/2009 Z.z. z 19. júna 2009 o podpore obnovitelných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. 
V sektore elektroenergetiky sa za najefektívnejší podporný systém považuje systém pevných (re sp. 
minimálnych) výkupných cien elektrickej energie (tzv. feed-in tarif systém), ktorý sa v praxi pozitívne osvedčil 
vo viacerých krajinách EÚ, napr. v Dánsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku, ale aj v susednej Českej 
republike. 
Zákon č. 309/2009 má niekoľko dôležitých bodov, ktoré môžu výrazne napomôcť rozšíreniu OZE [6]: 

1. Garantovaný výkup elektriny na vopred zreteľne zadefinované časové obdobie (spravidla 15 – 20 
rokov) a to najmä prostredníctvom pevne stanovených výkupných cien elektriny, v menšej miere aj 
prostredníctvom tzv. zelených bonusov resp. certifikátov. 

2. Povinnosť prednostného pripojenia inštalácií využívajúcich obnoviteľný zdroj energie do distribučnej a 
prenosovej sústavy. 

3. Povinnosť odberu elektrickej energie vyrobenej zdrojmi využívajúcimi obnoviteľný zdroj energie, zo 
strany distribučných spoločností. 

4. Garancia prevzatia zodpovednosti za odchýlku zo strany distribučných spoločností. 
 

Oponenti uvedených podporných mechanizmov často argumentujú tým, že sa zvýšený podiel OZE negatívne 
pijaví na náraste cien elektrickej energie. Táto úvaha je vzhľadom na skutočnosť, že ide o „umelý“ podporný 
mechanizmus, do istej miery správna. Faktom ale ostáva, že celkový reálny podiel OZE na konečnej cene 
elektriny je veľmi nízky. Na druhej strane sa v tomto náraste odráža podpora lokálnej ekonomiky, regionálneho 
rozvoja a zlepšenia kvality životného prostredia, čo u konvenčných energetických zdrojov takmer vôbec neplatí. 
Ekonomická opodstatnenosť OZE sa môže laickým pohľadom zdať viac než otázna, a to najmä pri porovnaní ich 
výhodnosti s klasickými (fosílnymi a jadrovými) energetickými zdrojmi. 
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Táto nerovnováha bola celosvetovo spôsobená najmä v druhej polovici 20. storočia, a to masívnymi 
subvenciami a štátnymi podpornými programami za účelom masívneho využívania týchto energetických 
zdrojov. Z tohto pohľadu ide pri zavádzaní mechanizmov a systémov na podporu OZE (najmä) v poslednom 
desaťročí iba o vyrovnávanie ekonomických podmienok v podmienkach trhového prostredia. 
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