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Zoznam skratiek
AEBIOM
CBD
€
EEA
ERDF
EREC
ESF
Eubionet
HDP
GJ
ha
IEA
IFF
IPF
m3
MCPFE
mil.
MJ
MW
MWe
MWt
NLC
NMS
NSRF
OECD
OPC&EG
OZE
PJ
RES
RES-H&C
RES-E
RMS
SWOT
SKK
t
TAFFEC
tis.
b.k.
UN
UN FCCC
UNFF
VTT

Európska asociácia pre biomasu (European Biomass Association)
Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity)
Euro mena
Európska environmentálna agentúra (European Environmental Agency)
Európsky regionálny rozvojový fond (European Regional Development Fund)
Európska rada pre obnoviteľnú energiu (European Renewable Energy Council)
Európsky sociálny fond (European Social Fund)
Európska bioenergetická sieť (European Bioenergy Network)
hrubý domáci produkt
Gigajoule
hektár
Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency)
Medzivládne fórum o lesoch (Intergovernmental Forum on Forests)
Medzivládny panel o lesoch (Intergovernmental Panel on Forests)
meter kubický
Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (Ministerial Conference on
the Protection of Forests in Europe)
milión
Megajoule
Megawatt
Megawatt z elektriny (electric)
Megawatt z tepla (thermal)
Národné Lesnícke Centrum
Nové členské štáty (New Member States)
Národný strategický referenčný rámec (National Strategic Reference
Framework)
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic
Cooperation and Development)
Operačný program Konkurencieschopnosť a Ekonomický rast (Operational
Programme Competitiveness and Economic Growth)
Obnoviteľné zdroje energie
Petajoule
Obnoviteľný zdroj energie (Renewable energy source)
Obnoviteľný zdroj energie pre vykurovanie a chladenie
Obnoviteľný zdroj energie pre výrobu elektriny
Regionálna marketingová stratégia (Regional Marketing Strategy)
silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats)
Slovenská koruna
tona
Obchodná asociácia fínskeho lesného hospodárstva a dodávateľov zemných
prác (Trade Association of Finnish Forestry and Earth Moving Contractors)
tisíc
bez kôry
Spojené Národy (United Nations)
Dohovor o klimatickej zmene (Convention on Climate Change)
Fórum OSN o lesoch (UN Forum on Forests)
Technické Výskumné Centrum Fínska (Technical Research Centre of Finland)
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Definície
1 m3
Využiteľný potenciál
biomasy
Bioenergia
Biomasa

Biopalivo
Ekonomický potenciál
biomasy
Konečná spotreba energie

Palivové drevo
Lesné štiepky
Ťažbové zvyšky
Garancia originality
Trhový potenciál biomasy
Pelety

Obnoviteľný zdroj energie
(OZE)
Podporná schéma

Technický potenciál biomasy
Celkový potenciál biomasy
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Jednotka označujúca pevný obsah dreva pred štiepkovaním, ≈ 2.5
m3 sypaných štiepok
Potenciál biomasy znížený o zdroje, ktoré sa nemôžu využívať
z hľadiska ekologických, technických, ekonomických a iných
dôvodov.
Energia vyrobená z biologických palív.
Biologicky
rozložiteľná
zložka
výrobkov
a odpadov
z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a príbuzných odvetví,
ako aj biologicky rozložiteľná zložka priemyselného
a komunálneho odpadu.
Palivo vyrobené priamo alebo nepriamo z biomasy. Môže prejsť
mechanickým, chemickým alebo biologických spracovaním alebo
premenou.
Využiteľný potenciál biomasy znížený o zdroje nevyužiteľné
z ekonomických dôvodov.
Energia dodaná na energetické účely pre priemysel, dopravu,
domácnosti, služby, poľnohospodárstvo, lesníctvo a ostatné
odvetvia, vrátane spotreby elektriny a tepla výrobcov elektrickej
a tepelnej energie a strát elektriny a tepla pri distribúcii.
Kusové drevo určené na spotrebu prevažne v domácnostiach.
Štiepky vyrobené z tenkých stromov, korunových častí stromov,
pňov a ostatných sortimentov dreva, ktoré nie sú určené pre
spotrebu v priemysle.
Zvyšky po ťažbe dreva ako napr. konáre, vrchovce stromov,
kroviny a tenkých stromov, ktoré sa nevyužívajú pre výrobu
klasických sortimentov pri ťažbe dreva.
Dokument, ktorý potvrdzuje, že určité množstvo energie bolo
vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie.
Ekonomický potenciál biomasy, ktorý môže byť realizovaný na
trhu
Palivo vo forme krátkych valcovitých lisovaných kúskov,
obyčajne s priemerom 8-12 mm, s dĺžkou 10-30 mm a vhlkosťou
obyčajne menšou ako 10%. Drevné pelety sa obyčajne vyrábajú
z pilín, hoblín a drevného prachu.
Označuje obnoviteľné nefosílne zdroje (vieterná, slnečná,
geotermálna, vodná energia, energia z biomasy, skladkový plyn,
energia z čistiarní odpadových vôd a bioplyn).
Nástroj podpory trhu členským štátom EÚ, ktorý napomáha
umiestniť obnoviteľné zdroje energie na trhu znižovaním
nákladov na výrobu tejto energie, zvyšovaním ceny, za ktorú
môže byť predaná, alebo zvyšovaním záväzných kvôt na
množstvo vykúpenej energie.
Časť celkového potenciálu biomasy, ktorá môže byť využitá
s použitím dostupnej technicky a technológie.
Potenciál biomasy určený prírodnými podmienkami bez
zohľadnenia faktorov, ktoré limitujú jej využitie.

1 Úvod
Od začiatku deväťdesiatych rokov veľká časť sveta prežívala fázu nevídaného ekonomického
rastu. Svetová spotreba ropy sa od roku 1994 zvýšila o 20%. Medzinárodná energetická
agentúra (IEA) predpokladala jej nárast o 1,6% ročne. Podľa IEA, svetový dopyt po energii
narastie do 2030 o viac ako 60%. Uspokojenie požiadaviek dopytu predstavuje investície do
energetického sektoru vo výške 16 triliónov USD počas ďalších 25 rokov. Scenár investícií za
súčasného fungovania ekonomiky by nevytvoril iba veľké finančné požiadavky, ale by viedol
aj k neudržateľnej budúcnosti, najmä kvôli emisiám skleníkových plynov, kvality ovzdušia,
chudoby a neudržateľnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi, energetickou bezpečnosťou
(The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, 2006).
Potreba zaistiť trvalo udržateľný rozvoj, t.j. súbežne vyhrať vojnu proti klimatickej zmene,
odstrániť nedostatok energie, zaistiť svetové potreby energie, volá po vážnych zmenách
v oblasti dodávok energetických služieb a využívania energetických zdrojov.
Podľa alternatívnych energetických scenárov IEA, zvýšená dôvera v energetickú efektívnosť
a obnoviteľnú energiu by mohla redukovať nárast svetového dopytu po energii z viac ako
60% na 50% a tým globálnych emisií zo 62% na 46%. Znížený budúci dopyt by mohol viesť
k 15% redukcii cien ropy. Toto by ešte stále nevyriešilo spomínané problémy, ale bol by to
významný krok správnym smerom. Európska komisia odhadla, že v dlhodobom časovom
horizonte zlepšenia energetickej efektívnosti a obnoviteľná energia môžu priniesť nákladovo
efektívne redukcie emisií o dve tretiny (SEC(2005)180).
Ako výsledok širokej škály prospešných účinkov pre verejnosť sa politické rámce zlepšujú
a obnoviteľná energia a energetická efektívnosť sú dnes neoddeliteľnou základnou súčasťou
programov investícií do energetiky a rozvojových investícií.
Nárast využívania obnoviteľných zdrojov energie prispieva k zmierneniu klimatickej zmeny
prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov, podpore trvalo udržateľného
rozvoja, zaisteniu bezpečnosti dodávok energie a rozvoju znalostnej ekonomiky a tým k
vytváraniu nových pracovných miest, ekonomickému rastu, konkurencieschopnosti,
regionálnemu rozvoju a rozvoju vidieka.
Biomasa je jedným z najdôležitejších a nádejných zdrojov obnoviteľnej energie. Lesná
biomasa, vrátane rýchlo rastúcich energetických plantáží, zvyškov po ťažbe, piliarskeho
odpadu v drevospracujúcom priemysle a recyklovaného dreva predstavujú zdroje, ktoré môžu
významne prispieť k množstvu energie produkovanej z obnoviteľných zdrojov. Postupy trvalo
udržateľného obhospodarovania lesa a rozširovanie lesných plôch v Európe vyústilo do vyššej
dostupnosti lesných zdrojov, ktoré môžu byť sprístupnené pre využitie za dodržiavania
princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesa. Avšak, pre vylúčenie nežiadúcej
hospodárskej súťaže a porúch trhu sa musia zobrať do úvahy tiež potreby a ekonomická
životaschopnosť tradičných drevospracujúcich podnikov.
Dôležitosť využitia biomasy na energiu bola pre odvetvie lesníctva zdôraznená aj na 5.
Konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe v novembri 2007 vo Varšave. V prijatej
Varšavskej rezolúcii sa ministri zodpovední za odvetvie lesníctva zaviazali zvýšiť úlohu
odvetvia pri výrobe energie a v sprístupnení (mobilizácii) zdrojov dreva prostredníctvom
identifikácie a odstránenia neúmyselných bariér, prispôsobením regulačných politík
9

a nástrojov podporujúcich produkciu a distribúciu bioenergie, zvýšením mobilizácie a
efektívneho využívania dreva a energie.
Klimatická zmena a dôležitá úloha lesov pri jej zmiernení je dôležitou výzvou pre odvetvie
lesníctva. Narastajúci dopyt po dreve pre tradičný drevospracujúci priemysel a pre
obnoviteľnú energiu vyžaduje odozvu vo vzťahu k princípom trvalo udržateľného lesného
hospodárstva a ku kritériám pre trvalo udržateľnú produkciu biomasy. Ešte viac výziev
spôsobila súčasná svetová finančná kríza a jej vplyv na trh s výrobkami z dreva. Preto
precízne analýzy situácie na trhu s drevom a s výrobkami z dreva a marketingové nástroje
využívané pre ich skvalitnenie sú veľmi dôležité pre ekonomickú udržateľnosť lesníckeho
odvetvia.
Štúdia sa zameriava na analýzu politických a marketingových nástrojov podporujúcich
využitie dreva ako zdroja obnoviteľnej energie. Vychádzalo sa z analýz politiky OZE
a nástrojov pre jej implementáciu prijatých na úrovni EÚ, ktoré musia byť zapracované do
politických dokumentov každého členského štátu. Nadväzujúc na to, boli analyzované
politiky a nástroje na úrovni krajín.
Pre tieto analýzy boli vybraté dve krajiny, Fínsko a Slovensko. Tieto dve krajiny boli vybraté
na základe niektorých spoločných čŕt, ako napríklad rovnaký počet obyvateľov, dlhá tradícia
lesníctva, vysoký stupeň lesnatosti. Na druhej strane však existujú podstatné odlišnosti v
úrovni využívania lesných zdrojov ako obnoviteľného zdroja energie. Súčasný podiel
obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie vo Fínsku dosahuje až 28,5%,
kým v prípade Slovenska je to len 6,7%. Cieľom štúdie je porovnať lesnícke politiky a ich
ustanovenia podporujúce využitie lesných zdrojov pre produkciu bioenergie, štátne politiky
v oblasti energetiky a ich ustanovenia podporujúce využitie obnoviteľných zdrojov energie
a marketingové nástroje, ktoré sa plánujú využívať v oboch krajinách. Cieľom je tiež
identifikovať bariéry prekážajúce využívaniu a navrhnúť špecifické politické a marketingové
nástroje s ich aktivitami, ktoré by mohli zlepšiť trhové podmienky pre vuyžitie lesnej biomasy
na výrobu energie v daných krajinách.
Štúdia prezentuje stav problematiky ku koncu novembra 2008, kedy bola ukončená.
V priebehu obdobia jej prípravy na publikovanie boli v oboch analyzovaných krajinách prijaté
niektoré opatrenia na podporu využívania OZE, ktoré však z technických dôvodov nemohli
byť zohľadnené.

Autori
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2 Základná charakteristika lesného hospodárstva
v analyzovaných krajinách
2.1 Základná charakteristika lesného hospodárstva vo Fínsku
Lesné pozemky (lesy, územia s krovitou vegetáciou, holina, lesné cesty a sklady) pokrývajú
26,3 mil. ha. Výmera lesných porastov (lesy a krovitá vegetácia) pokrýva 22,9 mil. ha, čo
predstavuje 67,7% celkovej plochy Fínska. Oblasti chránených lesov a lesov s obmedzeným
lesníckym využívaním predstavujú spolu 12,6% podiel z celkovej výmery. Viac ako 85%
týchto plôch sa nachádza v Severnom Fínsku. Podiel rôznych kategórií lesov je znázornený
na obrázku 1.

Hospodárske lesy;
87,4 %

Prísne chránené lesy;
8,20%
Ochranné lesy s
obmedzenou
možnosťou
vykonania ťažby;
0,80 %
Lesy s obmedzeným
využívaním; 3,60 %

Obr. 1: Podiel lesov podľa kategórií, 2006
Zdroj: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
Drevinové zloženie nie je veľmi rozmanité. Ihličnaté porasty pokrývajú približne 89,3%
výmery lesnej pôdy, listnaté porasty len 9,5% a dočasné holiny 1,2%. Najvyšší podiel v rámci
drevinového zloženia má borovica s 65,5%. Drevinové zloženie je na obrázku 2.
Vlastníctvo lesov je rozložené medzi rozličnými skupinami vlastníkov. Väčšina lesov je v
súkromnom vlastníctve okolo 900 000 rodín. Väčšina vlastníkov lesov žije v tom istom
regióne, kde sa nachádzajú ich lesy. Súkromní jednotlivci vlastnia 59% lesných porastov, štát
jednu štvrtinu, lesné podniky ani nie jednu desatinu, zvyšok je vo vlastníctve obcí, farností
a nadácií, resp. sú v kolektívnom vlastníctve. Vlastníctvo lesov u skupiny dôchodcov
a manuálnych pracovníkov sa od deväťdesiatych rokov zvýšilo, kým podiel farmárov sa
podstatne znížil. Priemerný vek rodinných vlastníkov je 59 rokov. Štyri pätiny z príjmov z
ceny dreva na pni (na stojato) zostáva v regióne, kde sa nachádza samotný porast. Ťažba,
doprava dreva a pestovanie lesa sú dôležitým zdrojom príjmu na vidieku. Súčasne s ich
rekreačnou hodnotou, možnosti zbierania lesných plodín a poľovníctva, majú tiež
11

ekonomickú hodnotu pre obyvateľstvo na vidieku. Lesy sú preto ústredným faktorom
v udržovaní životaschopnosti vidieka a vyrovnaného regionálneho rozvoja.

Dočasné holiny;
1,2%
Ostatné listnaté
dreviny; 0,7 %
Breza; 8,8 %
Borovica; 65,5%
Ostatné ihličnaté
dreviny; 0,1 %

Smrek; 23,7%

Obr. 2: Súčasné drevinové zloženie lesných porastov
Zdroj : Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
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farnosti,
nadácie; 6%

Farmári; 29%
Ostatní
podnikatelia; 6%
Ostatní; 2%

Obr. 3: Vlastníctvo lesov 2006, % výmery lesných porastov
Zdroj : Finland’s National Forest Programme 2015, 3b 2008; údaje o súkromných vlastníkoch
lesov sú z roku 2003
Celková zásoba lesných porastov sa od roku 1964 neustále zvyšuje (obrázok 4). V rokoch
2004-2006 dosiahla objem 2 189 mil. m3. Rastúca zásoba je hlavne spôsobená vysokým
podielom 20 až 60 ročných porastov (obrázok 5). Priemerná zásoba na hektár je 105 m3.
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Obr. 4: Vývoj celkovej a priemernej zásoby dreva v lesných porastoch
Zdroj : Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
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Obr. 5: Veková štruktúra lesov vo Fínsku
Zdroj: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
Lesy Fínska boli obnovované hlavne umelo. Umelá obnova je priemerne na tej istej úrovni.
Plocha umelej obnovy predstavovala v roku 2006 119 tis. ha. Na druhej strane, prirodzená
obnova sa znížila z 30% v roku 2000 na 18% v roku 2006 (obrázok 6).
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Obr. 6: Vývoj obnovy lesov
Source: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
V roku 2006 dosiahla ťažba surového dreva 56,94 mil. m3, čo je o 3% menej ako v roku 2005.
Celková ťažba surového dreva sa v priebehu troch rokov (2004-2006) znížila o viac ako 7%,
čo predstavuje 4,22 mil. m3 (obrázok 7).
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Obr. 7: Ťažba surového dreva podľa sortimentov
Zdroj : Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
Export surového dreva a drevného odpadu sa v priemere zvyšuje. V porovnaní s rokom 2000
vzrástol o viac ako 55%. V roku 2006 sa export surového dreva znížil o viac ako 5%
v porovnaní s rokom 2005 a dosiahol 1 413 tis. m3 (obrázok 8).
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Obr. 8: Export surového dreva a drevného odpadu
Zdroj : Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
Import surového dreva sa od roku 2000 zvýšil, okrem roku 2006 (19 993 tis. m3), kde sa
import znížil o viac ako 7% v porovnaní s rokom 2005. Vývoj importu surového dreva
predstavuje viac ako 54% nárast od roku 2000 do roku 2006 (obrázok 9).
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Obr. 9: Import surového dreva a drevného odpadu
Zdroj : Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
Podiel lesného hospodárstva na Fínskom národnom hospodárstve dosiahol v roku 2006 1,8%
(2 589 mil. €). Drevársky priemysel, ktorý predstavujú drevospracujúce podniky, celulózky
a papierenský priemysel, dosiahol hodnotu 5 515 mil. €, čo predstavuje 3,8% HDP. Podiel
lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu dosiahol 5,6% HDP v roku 2006.
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2.2 Základná charakteristika lesného hospodárstva na Slovensku
V roku 2007 dosiahla výmera lesných pozemkov 2 006 601 ha. Z toho bola výmera porastovej
pôdy 1 932 942 ha, čo predstavuje 41% celkovej plochy krajiny (obrázok 10).
Podiel hospodárskych lesov je 68,2%, ochranných lesov 17% a lesov osobitného určenia
14,8%. Vývoj podielu kategórií lesov počas obdobia 1980-2007 je na obrázku 11.
Lesné ekosystémy sú dominantnou a mimoriadne cennou súčasťou osobitne chránených
území. Ich celková výmera je 1,1 mil. ha, vrátane ochranného pásma, čo predstavuje 23,2%
územia Slovenska. Celková lesnatosť chránených území v 2.-5. stupni ochrany IUCN je
72,6%. V súčasnosti národná sústava chránených území pozostáva z 9 národných parkov, 14
chránených krajinných oblastí a 701 maloplošných chránených území.
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Obr. 10: Vývoj výmery lesných pozemkov a porastovej pôdy
Zdroj : Zelená správa, 2008
Drevinové zloženie lesných porastov na Slovensku je veľmi rozmanité. Rastúca biologická
diverzita pozitívne ovplyvňuje stabilitu lesov. Ihličnaté porasty zaberajú približne 30,5%
lesnej plochy, listnaté porasty 49,9%, zmiešané porasty 19% a plocha holín 0,6%. Dve najviac
zastúpené dreviny sú buk s 31,2 % a smrek s 25,9% lesných pozemkov.
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Obr. 11: Vývoj výmery kategórií lesov
Zdroj : Zelená správa, 2008
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Obr. 12: Súčasné drevinové zloženie lesov
Zdroj : Zelená správa, 2008
Štruktúra vlastníctva lesov v súlade so zákonom o reštitúcii nie je ešte dokončená (obrázok
13). Stále ostáva usporiadať vlastníctvo drobných súkromných vlastníkov lesov. Dokončenie
bude možné po odstránení legislatívnych, technických a ekonomických bariér.
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Obr. 13: Súčasný stav vlastníctva a využívania lesov
Zdroj: Zelená správa, 2008
Zásoba lesných porastov sa stále zvyšovala (obrázok 14) a v roku 2007 dosiahla 445,9 mil. m3
b.k. Nárast zásoby je spôsobený hlavne vysokým podielom 50 až 90 ročných porastov
(obrázok 15), zmenou metodológie kalkulácie zásob a aplikáciou nových rastových tabuliek.
Priemerná zásoba na hektár je 232 m3.
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Obr. 14: Vývoj celkovej zásoby a priemernej zásoby dreva
Zdroj : Zelená správa, 2008
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V dôsledku uplatňovania podrastového hospodárskeho spôsobu sa podiel prirodzenej obnovy
zvýšil z menej ako 10% v rokoch 1991-2000 na 40,5% v roku 2006. Podiel prirodzenej
obnovy sa v roku 2007 znížil na 34,1% (obrázok 16).
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Obr. 15: Veková štruktúra lesov na Slovensku
Zdroj : Zelená správa, 2008
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Obr. 16: Vývoj obnovy lesa
Zdroj: Zelená správa, 2008
Výška ročnej ťažby sa počas posledných piatich rokov zvyšovala (obrázok 17), dosahujúc 6,2
mil. m3 v roku 2000, vyše 6,6 mil. m3 v roku 2003, v roku 2004 to bolo viac ako 7,2 mil. m3
a v roku 2005 až 10,2 mil. m3, čo je ročný rekord v ťažbe surového dreva v celej histórii
lesného hospodárstva na Slovensku. Taká vysoká miera ťažby bola spôsobená spracovaním
dreva z lesov poškodených veternou víchricou v novembri 2004. V roku 2007 dosiahla ťažba
8,3 mil. m3, čo predstavuje 18,63% zníženie v porovnaní s extrémom v roku 2005. Ročné
množstvo celkového plánovaného etátu sa prekročilo kvôli vysokej miere náhodnej ťažby.
Vysoká miera náhodnej ťažby je spôsobená neuspokojivým zdravotným stavom lesov kvôli
vysokému znečisteniu vzduchu vyvolávajúcemu následné zníženie odolnosti lesov,
predovšetkým ihličnatých porastov s prevahou smreka.
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V roku 2007 dosiahli dodávky surového dreva 7 847 tis. m3. Množstvo dodávok surového
dreva bolo čiastočne zvýšené finalizáciou náhodnej ťažby z lesov poškodených veternou
víchricou v roku 2004 (obrázok 18).
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Obr. 17: Prehľad realizovanej, plánovanej a náhodnej ťažby dreva
Zdroj : Zelená správa, 2008
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Obr. 18: Dodávky surového dreva
Zdroj : Zelená správa, 2008

Predaj surového dreva je najdôležitejším zdrojom výnosov v lesnom hospodárstve, dosahujúc
približne 80% z celkových tržieb. Priamy export producentov surového dreva sa v rokoch
2000-2004 znížil. V dôsledku dostupnosti veľkého množstva surového dreva z lesov
poškodených veternou kalamitou na miestnom trhu sa v roku 2005 priamy export zvýšil na
1 815 tis. m3. V roku 2007 sa export surového dreva zvýšil o viac ako 24% v porovnaní
s rokom 2006 a dosiahol 1 533 tis. m3 (obrázok 19). Import surového dreva nie je veľmi
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významný, dosahujúc počas posledných piatich rokov od 200 tis. m3 do 400 tis. m3 ročne
(obrázok 20).
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Obr. 19: Priamy export producentov surového dreva
Zdroj : Zelená správa, 2008
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Obr. 20: Import surového dreva
Zdroj: Zelená správa, 2008
Podiel lesného hospodárstva na národnom hospodárstve Slovenska dosiahol v roku 2007
0,46% (282,1 mil. €). Domáca produkcia výrobkov z dreva v drevárskom priemysle dosiahla
hodnotu 720,3 mil. €, čo je 1,2% z HDP. V roku 2007 bol podiel lesného hospodárstva
a drevárskeho priemyslu 1,66% HDP (http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf).
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Rámček 1
Prehľad základných údajov o lesnom hospodárstve vo Fínsku a na Slovensku
Ukazovatele
Celková plocha
z toho: vodná plocha
Výmera lesnej pôdy
Výmera ochranných
lesov
Vlastníctvo lesov

Drevinové zloženie

Celková zásoba:
Priemerná zásoba:
Celkový ročný prírastok:
Priemerný ročný
prírastok:
Dodávky surového
dreva:
Import surového dreva:
Export surového dreva:
Podiel na HDP:

Fínsko

Slovensko
33,8 mil. ha
3,4 mil. ha

4,9 mil. ha
0,09 mil. ha

26,3 mil. ha

2 mil. ha

2,8 mil. ha
Obce, farnosti,
nadácie:
6%
Štát:
9%
Podniky:
26%
Spoločenské zaradenie:
Zamestnanci
26%
Dôchodcovia
37%
Farmári
29%
Ostatní podnikatelia
6%
Ostatní
2%
Borovica:
Smrek:
Ostatné ihličnaté:
Breza:
Ostatné listnaté:

65,5%
23,7%
0,1%
8,8%
0,7%

Obce:
Štát:
Súkromné:
Spoločenstevné:
Cirkevné:
Družstevné:
Nezistené:

41,4%
14,3%
25,5%
3,2%
0,2%
5,6%

Borovica:
Smrek:
Jedľa:
Smrekovec:
Kosodrevina:
Dub:
Buk:
Hrab:
Agát:
Breza:
Topoľ:
Ostatné listnaté:

7,1%
25,9%
4%
2,4%
1,1%
13,4%
31,2%
5,8%
1,7%
1,4%
0,9%
5,1%

2 189 mil. m3
105 m3.ha-1
98,5 mil. m3

445,9 mil. m3
232 m3.ha-1
11,6 mil. m3

4,3 m3.ha-1

6,1 m3.ha-1

56,9 mil. m3
19,9 mil. m3
1,4 mil. m3
1,8%

7,8 mil. m3
412 tis. m3
1,5 mil. m3
0,46%

Zdroje: Zelená správa, 2008; Finnish Statistical Yearbook of Forestry METLA, 2007
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0,3 mil. ha
9,8%

3 Analýza štátnych politík pre odvetvie lesného hospodárstva
a využívanie lesných zdrojov
Analýza cieľov a priorít štátnych politík pre odvetvie lesného hospodárstva je založená na
analýze Národných lesníckych programov, smerníc EU a Lesníckeho akčného plánu EU.
Medzinárodná diskusia o Národných lesníckych programoch začala v roku 1992 na
konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji. Táto diskusia pokračovala pod záštitou
Medzivládneho panelu o lesoch (IPF), Medzivládneho fóra o lesoch (IFF) a v súčasnosti
zaberá dôležitú pozíciu v rámci Fóra OSN o lesoch (UNFF).
Rámec pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v EÚ bol vytvorený v roku
1998 prijatím Rezolúcie o Stratégii EÚ v oblasti lesného hospodárstva, ktorá vzala do úvahy
záväzky prijaté EÚ a jej členskými krajinami v rámci príslušných medzinárodných procesov
a na Ministerských konferenciách o ochrane lesov v Európe. Stratégia vyzdvihuje dôležitosť
multifunkčných úloh lesov, podporu ich trvalo udržateľného obhospodarovania pre
spoločenský rozvoj a ich implementáciu prostredníctvom Národných lesníckych programov.
Pri príprave Akčného plánu EÚ v oblasti lesného hospodárstva Komisia a členské štáty
rozpracovali spoločnú víziu lesníctva nazvanú: Lesy pre spoločnosť - dlhodobé multifunkčné
lesného hospodárstvo naplňujúce súčasné a budúce spoločenské potreby. Lesného
hospodárstvo v EÚ je chápané ako súčasť rozvoja vidieka a v súlade so spomenutou víziou
boli definované nasledovné hlavné ciele:
– Zlepšiť dlhodobú konkurencieschopnosť odvetvia lesníctva a skvalitniť trvalo
udržateľné využívanie produktov lesa a jeho služieb - ekonomický cieľ.
– Udržať a náležite skvalitniť biodiverzitu, viazanie uhlíka, celistvosť, zdravotný stav
a odolnosť lesných ekosystémov - ekologický cieľ.
– Prispievať ku kvalite života zachovávaním a zlepšovaním sociálnych a kultúrnych
funkcií lesov - sociálny cieľ.
V súčasnosti sa stal koncept Národných lesníckych programov dôležitým nástrojom na
dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja lesného hospodárstva, rešpektujúc národnú
suverenitu a špecifické národné pomery. Spoločná koncepcia európskych krajín ku Národným
lesníckym programom bola odsúhlasená na Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe
(MCPFE) vo Viedni v roku 2003 (Rezolúcia VI).
Päť rokov po prijatí Stratégie EÚ v oblasti lesného hospodárstva vypracovala Európska
komisia (EK) správu o jej implementácií založenej na konzultáciách s členskými štátmi
a záujmovými skupinami. Správa popisuje Národné lesnícke programy ako nástroj členských
krajín pre implementáciu medziodvetvových prístupov k lesníckej politike.

3.1 Fínsky národný lesnícky program
Základným politickým dokumentom pre odvetvie lesníctva je Fínsky národný lesnícky
program (NLP) 2015 prijatý 28. februára 2008 uznesením vlády. Zameriava sa na zvýšenie
prospechu Fínskeho obyvateľstva prostredníctvom rôznorodého využívanie lesov v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
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Program bol navrhnutý za širokej spolupráce so zainteresovanými skupinami a jeho
vypracovanie bolo koordinované Lesníckou sekciou Ministerstva poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva s podporou Národnej lesníckej rady.
Základnou myšlienkou programu je, že lesnícka výroba a služby lesov môžu byť širšie
využívané pri súčasnom zabezpečení sociálnej akceptovateľnosti, ekonomickej
životaschopnosti a ekologickej, sociálnej a kultúrnej udržateľnosti odvetvia lesníctva. Pretože
výroba v odvetví lesníctva musí byť trhovo orientovaná a založená na potrebách zákazníka,
súkromný sektor zohráva dôležitú úlohu. Je úlohou verejného sektora vytvoriť také
predpoklady, za ktorých môžu byť lesy obhospodarované konkurencieschopným spôsobom.
Cieľom Národného lesníckeho programu je zvýšiť prospech obyvateľov z rozmanitosti lesov.
Vízia, resp. cieľ programu je určený pre rok 2015, kedy má byť Fínsko svetový priekopník
v trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, kompetentnosť odvetvia sa zlepšila novými
konkurencieschopnými výrobkami a službami, využitie tuzemského dreva sa významne zvýšilo
a biodiverzita lesov sa zlepšila.
Fínsky národný lesnícky program 2015 pozostáva zo šiestich priorít. Každá priorita má svoje
vlastné ciele a opatrenia, ktoré boli navrhnuté na ich dosiahnutie (Rámček 2).
Rámček 2
Štruktúra Fínskeho národného lesníckeho programu
Priority / Ciele
1. Zabezpečenie konkurencie schopných prevádzkových podmienok pre drevársky priemysel
a lesné hospodárstvo
1. Zvýšenie pridanej hodnoty a dodávanie nových výrobkov a služieb
2. Využitie ťažbového potenciálu
3. Udržateľnosť produkcie surového dreva
4. Ziskovosť a výmera vlastníctva nepriemyselných súkromných vlastníkov lesov
5. Podmienky dopravných sietí
6. Dostatok pracovnej sily a podnikateľov
2. Zvýšenie klimaticky a energeticky súvisiacich úžitkov lesov
1. Energia z dreva
2. Výrobky z dreva
3. Klimatická zmena a lesné hospodárstvo
3. Ochrana biologickej diverzity a environmentálnych úžitkov lesov
1. Biologická diverzita lesov
2. Voda a pôda
4. Propagácia využitia lesov ako zdroja kultúry a rekreácie
1. Ekoturizmus a výroba prírodných produktov
2. Rekreačné využitie lesov a právo vstupu verejnosti
3. Kultúra založená na lesoch a dreve
5. Posilňovanie skúseností, odbornosti a akceptovateľnosti odvetví lesníctva a spracovania dreva
1. Predvídanie v lesníctve a drevospracujúcom priemysle
2. Výskum a vývoj pre podporu obchodu a podnikania
3. Odborné vzdelávanie v lesníctve a drevospracujúcom priemysle
4. Sociálna akceptovateľnosť lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu
5. Lesnícke vedomosti a skúsenosti medzi deťmi a mladými ľuďmi
6. Propagácia trvalo udržateľného lesného hospodárstva v medzinárodnej lesníckej politike
1. Medzinárodná lesnícka politika
2. Lesnícke záležitosti v Európskej únii
3. Rozvojová spolupráca a ostatná bilaterálna spolupráca
Zdroj: Fínsky národný lesnícky program 2015, 3b 2008
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Za plnenie opatrení je zodpovedný verejný sektor, súkromný sektor, resp. oba sektory spolu.
Verejný sektor je zodpovedný za vytváranie vhodných prevádzkových podmienok pre
odvetvia lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Prostriedky pre to zahŕňajú
legislatívu, operatívne a finančné plánovanie a rozpočtovanie, management na základe
výkonnosti, konzultácie a komunikáciu. Pri implementácii programu budú braté do úvahy
opatrenia zamerané na zlepšenie výkonnosti národného hospodárstva v rámci činnosti
celoštátnej a územnej samosprávy a odvetvového výskumu.
Fínsky národný lesnícky program 2015 obsahuje tiež opatrenia podporujúce priamo
využívanie dreva ako obnoviteľného zdroja energie. V prvej priorite je využitie lesnej
biomasy podporované hlavne druhým cieľom - využívanie ťažbového potenciálu. V druhej
priorite je podporované prvým cieľom - energia z dreva.
Fínsky národný lesnícky program obsahuje potrebné opatrenia na dosiahnutie cieľov pre
využitie ťažbového potenciálu Fínskych lesov ako napríklad (zodpovedné organizácie/orgány
sú v zátvorke):
– Zlepšenie plánovania manažmentu a poradenských služieb pre vlastníkov lesov
zabezpečením aktuálnych informácii o lesných zdrojoch a zlepšením metód zberu
a využívania týchto informácií. Zvýšenie využívania ďalších špecifických
informačných systémov o prírodných zdrojoch (Ministerstvo poľnohospodárstva
a lesníctva, Lesnícke rozvojové centrum Tapio, Lesnícke centrá, Asociácie lesníckeho
manažmentu, lesné spoločnosti).
– Rozvoj a zlepšovanie poradenských služieb pre vlastníkov lesa, aby vlastníci lesov
zohľadňovali výšku ťažbového potenciálu a potreby obhospodarovania ich lesov, ako
aj alternatívnych metód pre implementáciu hospodárskych opatrení (Ministerstvo
poľnohospodárstva a lesníctva, Lesnícke rozvojové centrum Tapio, Lesnícke centrá,
Asociácie lesníckeho manažmentu, lesné spoločnosti).
– Ukončenie prechodu na elektronický systém poradenských služieb pre vlastníkov
lesov vykonávaných Lesníckymi centrami, aby poskytovali elektronické služby na
základe údajov o lesných zdrojoch pre vlastníkov lesov a pre nimi splnomocnených
zástupcov (Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, Ministerstvi financií,
Lesnícke rozvojové centrum Tapio, Lesnícke centrá).
– Plnenie narastajúcich povinností, zlepšenie štátnej správy lesného hospodárstva,
vyjasnenie rozdelenia zodpovednosti medzi rôznymi lesníckymi organizáciami
a zlepšovanie predpokladov konkurencieschopnosti (Ministerstvo poľnohospodárstva
a lesníctva).
– Navrhnutie komplexného národného programu pre rašeliniská, ako aj rozvojového
programu na zlepšenie ekonomickej efektívnosti rastúceho objemu prebierok a ťažby
na rašeliniskách (Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, Ministerstvo
zamestnanosti a hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia, Centrálna únia
poľnohospodárskych producentov a vlastníkov lesa, Lesnícke rozvojové centrum
Tapio).
– Definovanie prevádzkových cieľov pre hospodárske lesy spravované štátnym
podnikom (Metsähallitus) v spojení s prípravou stratégie a plánov využívania
prírodných zdrojov štátnym podnikom Metsähallitus (Ministerstvo poľnohospodárstva
a lesníctva, Metsähallitus).
– Analýza účinkov obmedzení vo využívaní krajiny na využitie regionálneho ťažbového
potenciálu (Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, Fínsky lesnícky výskumný
ústav)
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Na dosiahnutie špecifického cieľa výroby energie z dreva, Fínsky národný lesnícky program
prijal nasledovné opatrenia:
– Na základe Národnej energetickej a klimatickej stratégie a Bioenergetického
programu, propagovať využívanie dreva na energiu, berúc do úvahy prevádzkové
podmienky drevospracujúceho priemyslu, formulovať politiku pre využívanie rašeliny
a stanoviť prostriedky na propagáciu decentralizovanej výroby elektrickej energie
a tepla z dreva (Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva, Ministerstvo
poľnohospodárstva a lesníctva).
– Vypracovanie experimentálnych, demonštračných a komerčných projektov pre
rozširovanie a zlepšovanie efektívnosti výroby energie z dreva a rozvoj metód pre
pestovanie energetického dreva (Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva,
Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, výskumné inštitúcie).
– Podpora ťažby a štiepkovania tenkého dreva na výrobu energie a propagácia
podnikania vo výrobe tepla (Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, Ministerstvo
zamestnanosti a hospodárstva, Rozvojové centrá zamestnanosti a hospodárstva,
Lesnícke centrá, Inštitút efektivnosti prace).
– Organizovanie národného systému pre poradenské služby v bioenergetike
a zlepšovanie zabezpečenia a využívania poradenských služieb pre dotácie
v energetike a investičnej činnosti na propagáciu výroby a využívania energetického
dreva pri zabezpečení aby dotácie nezničili konkurenciu (Ministerstvo
poľnohospodárstva a lesníctva, Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva, Lesnícke
rozvojové centrum Tapio, Motiva, ProAgria, Lesnícke centrá).
– Pokračovanie s realizáciou podpory prechodu od vykurovania malých obytných budov
elektrickými a olejovými vykurovacími systémami na vykurovanie drevom a iných
vykurovacích systémov využívajúcich obnoviteľné palivá (Ministerstvo životného
prostredia, Centrum financovania a rozvoja bývania vo Fínsku).

3.2 Národný lesnícky program Slovenskej republiky
Národný lesnícky program Slovenskej republiky bol vypracovaný v nadväznosti na
Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné hospodárstvo. Tento
dokument formuloval základné strategické ciele, zámery a priority rezortu pôdohospodárstva
v strednodobom časovom horizonte do roku 2013. V súlade s lesníckou stratégiou EÚ a
akčným plánom EÚ sa v koncepcii pre lesníctvo na Slovensku stanovil tento strategický cieľ:
Zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom
využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä
vidieckych oblastí.
Slovenský národný lesnícky program bol prijatý vládou Slovenskej republiky v roku 2007.
Aktualizuje lesnícke priority, poskytuje rámec pre dopad ostatných sektorov na lesnícku
politiku, zvyšujúc uvedomenie si dôležitosti lesov pre spoločnosť, zahrňujúc vládne
a mimovládne organizácie a skupiny zaoberajúce sa problémami lesov a lesného hospodárstva
a riešiace problematické otázky v rámci kompetencie rôznych štátnych orgánov a organizácií.
Ciele a ustanovenia Slovenského národného lesníckeho programu sú uvedené v Rámčeku 3.
Pri vypracovaní NLP Slovenska boli vzaté do úvahy nasledovné dokumenty lesníckej politiky
na národných a medzinárodných úrovniach: Lesnícka stratégia EÚ, Akčný plán EÚ pre lesy,
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 - časť lesné hospodárstvo, ako aj
ostatné medzinárodné záväzky Slovenska (rezolúcie MCPFE, globálne procesy týkajúce sa
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lesov (UNFF), medzinárodné konvencie: Dohovory o biologickej diverzite (CBD), Dohovor
o klimatickej zmene (UN FCCC), Kjótsky protokol a ostatné.
Využívanie lesnej biomasy je podporované hlavne v treťom cieli prostredníctvom priority
osem – Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka;
a prostredníctvom dvanástej priority v štvrtom cieli – Podpora využívania lesnej biomasy na
výrobu energie.
Rámček 3
Štruktúra Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky
Strategické ciele/Priority
1. Podpora ekologického obhospodarovania lesov
1. Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
2. Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky
3. Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity
2. Zlepšovanie a ochrana životného prostredia
4. Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom
klimatickej zmeny
5. Zvýšiť ochranu lesov
6. Rozvíjať monitoring lesov
3. Zlepšovanie kvality života
7. Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov
8. Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka
4. Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti
9. Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť multifunkčného
lesníctva
10. Podporiť výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia
lesného hospodárstva
11. Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb
12. Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie
13. Podporovať spoluprácu vlastníkov lesov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú prípravu v
lesníctve
5. Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie
14. Zabezpečiť implementáciu medzinárodných záväzkov, týkajúcich sa lesov a lesného
hospodárstva pri realizácii cieľov národného lesníckeho programu
15. Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi
lesy a lesné hospodárstvo
16. Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a
spoločnosti
17. Podporovať využívanie dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom
18. Podporovať environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom
dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti
Zdroj: Národný lesnícky program Slovenskej republiky, 2007

Na dosiahnutie cieľov priority zameranej na zvýšenie príspevku lesov a lesníctva do rozvoja
ekonomiky vidieka bolo prijaté Národným lesníckym programom Slovenskej republiky
nasledovné:
− Zámerom je, aby vidiecke regióny vytvárali okolo 45 % hrubej pridanej hodnoty a
podieľali sa na zamestnanosti 50 %. V lesnom hospodárstve treba popri tradičnom
zdroji príjmov z drevných produktov realizovať opatrenia zamerané na zvyšovanie
zamestnanosti a príjmov diverzifikáciou lesníckych a nelesníckych činností, ako aj
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aktivít realizovaných v rámci súvisiacich odvetví. Ako prioritné oblasti sa tu javia
cestovný ruch (lesná turistika, pedagogika, sprievodcovstvo, poľovníctvo), energetika
(využívanie alternatívnych zdrojov energie - bioenergia, voda) a životné prostredie
(environmentálne služby v ochrane a zlepšovaní biodiverzity).
− Rámcový cieľom je uplatňovanie špecifických foriem podnikania, služieb, marketingu
a poradenstva v lesníctve na zlepšenie ekonomicko-sociálnych parametrov vidieka.
Na dosiahnutie priority využívania lesnej biomasy na výrobu energie boli prijaté
prostredníctvom Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky nasledovné rámcové
ciele:
− Využitie produkcie a energetického využívania drevnej biomasy ako dôležitého
faktora udržateľného rozvoja regiónov, najmä vidieckych oblastí na podporu tvorby
stabilných pracovných príležitostí, zlepšenia životného prostredia, rozvoja
infraštruktúry a alternatívneho využívania lesných pozemkov (zvyšovanie výmery
energetických porastov na málo produktívnych lesných pozemkoch a zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy nevhodnej na pestovanie poľnohospodárskych plodín).
− Zvýšenie energetickej sebestačnosti štátu a tiež organizácií v pôsobnosti rezortu
pôdohospodárstva rozvojom využitia drevnej biomasy a ostatných OZE; zníženie a
stabilizácia nákladov na výrobu energie pri zachovaní bezpečnosti jej dodávok s
priaznivým dopadom na životné prostredie a obhospodarovanie lesov.
− Optimalizovanie využitia palivovej drevnej biomasy z lesného hospodárstva do roku
2015 pri dosiahnutí energetickej a ekonomickej efektívnosti porovnateľnej s
vyspelými štátmi EÚ, uplatňovaním vhodných finančných a legislatívnych nástrojov a
výsledkov výskumu.
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4 Politiky pre využitie dreva ako zdroja obnoviteľnej energie
4.1 Politiky EÚ pre využitie dreva na energiu
Európska Komisia, Európsky Parlament a Rada Európy prijali niekoľko dokumentov
s ustanoveniami podporujúcimi využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Rámček 4
EÚ a celý svet sa ocitli na križovatke v súvislosti s budúcnosťou odvetvia energetiky. Problémy
spojené so zmenou klímy spôsobenou emisiami skleníkových plynov vzniknutými v dôsledku ľudskej
činnosti, najmä následkom používania fosílnych palív, je potrebné riešiť okamžite a účinne. Nedávne
štúdie prispeli k zvyšovaniu povedomia a poznatkov o tomto probléme a jeho dlhodobých následkoch
a zdôraznili potrebu rozhodných a okamžitých opatrení. Vzhľadom na to, že výroba a používanie
energie sú primárnymi zdrojmi emisií skleníkových plynov, je potrebné zaujať jednotný prístup k
energetickej politike a k politike v oblasti zmeny klímy. Rastúca závislosť Európskej únie od dovozu
energie ohrozuje bezpečnosť jej dodávok a prináša vyššie ceny. Európa v súčasnosti dováža 50% jej
energetických potrieb a táto závislosť má dosiahnuť hodnotu 70% do roku 2030. Európa by takto bola
závislá 90% na rope a 70% na zemnom plyne. Zaznamenaný rast cien energií je predovšetkým
dôsledkom nárastu svetového dopytu po limitovaných a niekedy zmenšujúcich sa zdrojoch (Official
Journal (OJ) of the EU, 2008/C 211/04).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES (OJ L 283, 27.10.2001) o podpore
elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu ustanovuje
predbežný podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektrickej
energie Spoločenstva na 21% do roku 2010. Definujú sa v nej národné indikatívné ciele pre
každý členský štát, zdôrazňuje sa používanie národných podporných schém, odstránenie
administratívnych prekážok a integrácia systému rozvodných sietí a stanovuje sa povinnosť
vydávať pre výrobcov obnoviteľnej energie záruky pôvodu, ak ich požadujú. Pri terajšej
politike a vynakladanom úsilí sa dá očakávať, že do roku 2010 sa dosiahne podiel 19%, a nie
cieľových 21%.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES (OJ L 123, 17.5.2003) o podpore
používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave stanovuje do 31. decembra
2010 cieľový podiel využívania 5,75% biopalív na celkovom množstve benzínu a nafty
spotrebovaných v doprave. Členské štáty boli povinné zadefinovať predbežné ciele na rok
2005, pričom museli zohľadniť referenčnú hodnotu 2%. Tento predbežný cieľ sa nedosiahol.
V roku 2005 bol podiel biopalív na celkovom množstve palív v doprave 1%. Záver Komisie,
v súlade s hodnotením pokroku je, že cieľ na rok 2010 sa pravdepodobne nedosiahne, pričom
sa odhaduje dosiahnutie podielu približne 4,2%.
Európsky parlament vo svojej rezolúcii o zmene klímy (zo 14. februára 2007) zdôraznil, že
energetická politika je rozhodujúcim prvkom globálnej stratégie EÚ v oblasti zmeny klímy, v
ktorej obnoviteľné zdroje energie a energeticky účinné technológie zohrávajú dôležitú úlohu.
Parlament podporil návrh záväzného cieľa zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v
energetickom mixe EÚ do roku 2020 na 20% ako dobrý východiskový bod a domnieva sa, že
tento cieľ by sa mal zvýšiť na 25% v energetickom mixe EÚ. Okrem toho Európsky
parlament vo svojom uznesení o cestovnej mape pre obnoviteľnú energiu v Európe (z 25.
septembra 2007) vyzval Komisiu, aby do konca roka 2007 predložila návrh legislatívneho
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rámca pre obnoviteľnú energiu v súvislosti s potrebou stanoviť ciele týkajúce sa podielov
energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ a členských štátov.
Európska rada na svojom zasadnutí v marci 2007 (dokument rady 7224/07) znovu potvrdila
dlhodobý záväzok Spoločenstva súvisiaci s rozvojom energie z obnoviteľných zdrojov po
roku 2010 a vyzvala Komisiu na predloženie návrhu novej komplexnej smernice o využívaní
obnoviteľných zdrojov, vrátane právne záväzných cieľov pre celkový podiel energie z
obnoviteľných zdrojov a podiel biopalív v doprave pre každý členský štát.
Návrh smernice na podporu využitia energie z obnoviteľných zdrojov vydala Európska
komisia 23. januára 2008 (COM(2008) 19 final). Potvrdzuje záväzný cieľ dosiahnuť 20%
podiel obnoviteľných energií na celkovej spotrebe energie Spoločenstva a 10% minimálny
podiel biopalív na spotrebe benzínu a nafty v doprave všetkými členskými štátmi do roku
2020, ktoré sa majú dosiahnuť hospodárnym spôsobom.
Počiatočné pozície, potenciál obnoviteľných zdrojov energie a energetický mix v jednotlivých
členských štátov sú rôzne. Preto je potrebné previesť celkový 20% cieľ do jednotlivých cieľov
pre každý členský štát, pričom sa bude brať náležitý ohľad na spravodlivé a primerané
rozdelenie, ktoré zohľadní rozdielne štartovacie pozície a možnosti jednotlivých štátov,
vrátane existujúcej úrovne využitia obnoviteľných energií a energetického mixu.
Posudzujú sa rozličné metódy, vrátane modelovaného potenciálu zdrojov v každom členskom
štáte, použitia paušálneho nárastu pre všetky členské štáty a prispôsobenia výsledkov podľa
HDP tak, aby boli spravodlivé a súdržné. Podľa posúdenia je najvhodnejším riešením princíp
paušálnosti prispôsobený podľa HDP, keďže sa v jeho rámci zabezpečuje jednoduchý
spoločný a spravodlivý nárast pre všetky členské štáty. Pri použití HDP sa vo výsledku odráža
bohatstvo rôznych členských štátov, a keď sa prispôsobuje s cieľom zohľadniť včasný pokrok
dosiahnutý v rozvoji obnoviteľných zdrojov, vo výsledku sa uznáva vedúca úloha, ktorú
„včasní aktéri“ zohrávajú pri rozvíjaní obnoviteľnej energie v Európe, a odráža sa v ňom aj
celkový limit cieľového podielu energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 v jednotlivých
členských štátoch. Súčasný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie v
roku 2005 a cieľový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie v roku 2020
v jednotlivých členských štátoch EÚ sú uvedené v tabuľke 1.
Smernica tiež ustanovuje záväzok pre každý členský štát prijať národný akčný plán. V
národnom akčnom pláne sa majú stanoviť ciele členského štátu v podieloch energie z
obnoviteľných zdrojov v doprave a v sektore elektrickej, vykurovacej a chladiacej energie v
roku 2020 a primerané opatrenia, ktoré majú zabezpečiť dosiahnutie týchto cieľov, vrátane
národných politík zameraných na rozvoj využitia existujúcich zdrojov biomasy a mobilizáciu
nových zdrojov biomasy na rôzne využitia. Členské štáty majú oznámiť Komisii svoje
národné akčné plány najneskôr do 31. marca 2010.
Členské štáty majú najneskôr do 30. júna 2011, a po tomto termíne každé dva roky, predložiť
Komisii správu o dosiahnutom pokroku pri podpore a využívaní energie z obnoviteľných
zdrojov . Táto správa má obsahovať podrobné informácie predovšetkým o:
– fungovaní systému záruk pôvodu pre elektrickú, vykurovaciu a chladiacu energiu z
obnoviteľných zdrojov a o opatreniach prijatých na zaistenie spoľahlivosti systému a
jeho ochrany proti podvodom;
– pokroku vykonanom v hodnotení a zlepšovaní administratívnych postupov s cieľom
odstrániť regulačné a neregulačné prekážky výroby energie z obnoviteľných zdrojov;
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–
–

vývoji v oblasti dostupnosti a využitia zdrojov biomasy na energetické účely a
zmenách cien komodít a využitia pôdy v členskom štáte, ktoré sú spojené so
zvýšeným využitím biomasy a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov.

Tab. 1: Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie a národné ciele
pre rok 2020
Podiel energie z obnoviteľných
zdrojov na konečnej spotrebe
energie v roku 2005 (S2005)

Cieľový podiel energie
z obnoviteľných zdrojov na
konečnej spotrebe energie v roku
2020 (S2020)
13%
16%
13%
30%
18%
25%
16%
18%
20%
23%
17%
13%
42%
23%
11%
13%
10%
14%
34%
15%
31%
24%
25%
14%
38%
49%
15%

Belgicko
2.2%
Bulharsko
9.4%
Česká republika
6.1%
Dánsko
17.0%
Nemecko
5.8%
Estónsko
18.0%
Írsko
3.1%
Grécko
6.9%
Španielsko
8.7%
Francúzsko
10.3%
Taliansko
5.2%
Cyprus
2.9%
Lotyšsko
34.9%
Litva
15.0%
Luxemburg
0.9%
Maďarsko
4.3%
Malta
0.0%
Holandsko
2.4%
Rakúsko
23.3%
Poľsko
7.2%
Portugalsko
20.5%
Rumunsko
17.8%
Slovinsko
16.0%
Slovenská republika
6.7%
Fínsko
28.5%
Švédsko
39.8%
Spojené kráľovstvo
1.3%
Zdroj: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council

on the promotion of the use of energy from renewable sources 2008/0016 (COD), 2008

4.2 Opatrenia štátnej politiky pre využitie dreva na energiu vo Fínsku
Bioenergia hrá dôležitú úlohu v decentralizovanom a diverzifikovanom energetickom systéme
Fínska. Fínsko je jedným zo svetových lídrov vo využívaní bioenergie. Takmer 20% celkovej
primárnej spotreby energie vo Fínsku je tvorených bionergiou. Fínska štátna politika pre
obnoviteľnú energiu bola revidovaná v apríli 2008 (www.erec.org) a schválená ako správa
Fínskej vlády o klimatickej a energetickej stratégii, predloženej parlamentu 6. novembra
2008. Národný akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) má za cieľ ďalší nárast
využívania biomasy do roku 2010. Podiel bioenergie na celkových zdrojoch energie by mal
byť o 30% vyšší ako v roku 2001. Zvyšovanie využívania obnoviteľnej energie o najmenej
25% do roku 2015 a 40% do roku 2025 je kľúčovým cieľom Fínskej energetickej politiky.
Neexistuje žiadny špecifický národný cieľ/záväzok pre vykurovanie a chladenie.
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Strategický cieľ stanovený Fínskou vládou predstavuje zastavenie rastu a reverzáciu
v konečnej spotrebe energie tak, že v roku 2020 bude konečná spotreba energie predstavovať
približne 310 TWh, t.j. vyše 10% menej ako východiskový bod. Dlhodobé vízie predstavujú
ďalší pokles v konečnej spotrebe energie do roku 2050 najmenej o jednu tretinu zo spotreby
v roku 2020. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa musí zvýšiť efektívnosť spotreby
energie, najmä v bytoch, budovách a doprave. Rozsah požadovaných opatrení je široký a bude
predložený ako výsledok súčasnej činnosti Výboru pre energetickú efektívnosť.
Cieľom je zvýšiť podiel obnoviteľnej energie na 38% do roku 2020, v súlade so záväzkom
navrhnutým Komisiou pre Fínsko. Toto je náročný záväzok a jeho dosiahnutie závisí od
vývojového trendu znižovania celkovej spotreby energie.
Národný indikatívny cieľ stanovený prostredníctvom Európskej smernice o OZE pre výrobu
elektriny z roku 2001 (Smernica 2007/71/ES) predstavuje 31,5% podiel OZE na hrubej
spotrebe elektriny do roku 2010. Dosiahnutie takého záväzku vyžaduje značný nárast vo
využívaní energie z dreva, palív z odpadu, tepelných čerpadiel, bioplynu a veternej energie.
Efektívny systém výkupných taríf, fungujúci na trhu pokiaľ možno pri trhových
podmienkach,, bude predstavovaný ako nová podporná metóda.
O záležitostiach týkajúcich sa finančných potrieb sa bude pojednávať a rozhodovať ako o
súčasti rámcových rozhodnutí v rámci štátneho rozpočtu. Podľa rámcového rozhodnutia
dosiahnutého vládou 13. marca 2008 o štátnom rozpočte pre roky 2009-2013, rozhodnutie
vstúpi do návrhu rozpočtu pre rok 2009. V spojitosti s návrhom rozpočtu pre rok 2009,
rozhodnutia boli založené na opatreniach zameraných pre rok 2008 a 2009.
Súčasný hlavný politický cieľ je rozšíriť využívanie OZE v rámci kombinovanej výroby
tepelnej a elektrickej energie v dialkových vykurovacích systémoch, ako aj biopalív
v dopravnom sektore. Fínsky politický rámec pre bionergiu je veľmi efektívny, avšak využitie
ostatných OZE sa vyvíja menej. Dodatočná podpora vo forme výkupných taríf založených na
nákupe záväzkov, resp. zelených certifikátov sa stanovuje pre pobrežnú veternú energiu.

4.3 Opatrenia štátnej politiky pre využitie dreva na energiu na Slovensku
Slovenská štátna politika pre obnoviteľnú energiu bola revidovaná v apríli 2008
(www.erec.org). Fosílne palivá pokrývajú 95% primárnych energetických potrieb Slovenska
a viac ako 90% primárnych zdrojov energie sa dováža. Zároveň má Slovensko veľký
potenciál pre využitie biomasy z jeho vlastných lesov. Nateraz sa však uvažuje využiť tento
zdroj hlavne vo vzdialených, hornatých, vidieckych oblastiach, kde nie je dostupný zemný
plyn. Okolo 40% spotreby primárnej energie sa využíva pre produkciu tepla a zhruba polovica
domácností je zásobovaných prostredníctvom diaľkového vykurovania. Hlavný zdroj energie
pre diaľkové vykurovanie je zemný plyn (viac ako 70%), často využívaný v kombinovanej
výrobe tepla a elektriny.
Významným obnoviteľným zdrojom pre výrobu elektriny s význačným podielom na celkovej
spotrebe elektriny je vodná energia. V apríli 2007 schválila vláda Stratégiu vyššieho využitia
obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s niektorými opatreniami podporujúcimi využitie OZE.
Vláda predstavila návrh na dosiahnutie cieľa pre výrobu elektriny z OZE na 19% v roku 2010
(namiesto pôvodne navrhnutých 31%), čo znamená 1,35% rast výroby elektriny z OZE
v porovnaní s rokom 2002. Oficiálne vnútroštátne politické dokumenty (napr. Stratégia pre
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obnoviteľné zdroje, 2006) uvádzajú, že obnoviteľné zdroje predstavujú len 3,2% až 4,3%
hrubej spotreby domácej energie (väčšia časť je tvorená existujúcimi veľkými
hydroelektrárňami).
Záväzným cieľom pre Slovensko stanoveným prostredníctvom novo navrhnutej Smernice EÚ
pre OZE z roku 2008 je 14% podiel OZE na celkovej spotrebe energie v roku 2020.
Vnútroštátne záväzky legislatívnych opatrení sú nasledovné:
– Zákon o výrobe elektriny z OZE mal byť pripravený koncom roku 2007 (návrh nie je
v období spracovania štúdie schválený)
– Podporný program pre domácnosti a bytové spoločnosti pre inštaláciu solárnych
technológií, a technológií pre výrobu tepla a biomasy (program mal byť pripravený
do konca roku 2007 podľa uznesenia vlády)
– Príprava Akčného plánu biomasy, koniec novembra 2007 (január 2008: návrh
Akčného plánu biomasy bol novelizovaný)
V období vypracovanie štúdie boli pripravované viaceré legislatívne a politické dokumenty na
podporu zvýšeného využitia obnoviteľných zdrojov energie. Kedže dokumenty neboli
k dispozícii v konečnom znení, v štúdií sa neuvádzajú.
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5 Analýza trhu s drevom ako obnoviteľným zdrojom energie
Obnoviteľné zdroje energie sa považujú za perspektívny zdroj energie domáceho pôvodu,
hlavne energiu z vody, z biomasy a geotermálna energia. Biomasa sa považuje za zdroj
s najvyšším potenciálom. Podiel energie vyrábanej z fosílnych palív sa bude znižovať
zvýšením využívania biomasy. Zároveň sa zvýši spoľahlivosť dodávok energií, budú sa
vytvárať nové ekonomické aktivity a pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach.
V dôsledku redukcie využívania fosílnych palív sa znížia negatívne environmentálne dopady.
Zároveň budú nižšie náklady na energiu pre konečného spotrebiteľa. Tieto pozitívne dopady
prispejú ku konkurencieschopnosti produktov na trhu, berúc do úvahy predpoklad trvalej
udržateľnosti produkcie a využitia biomasy.

5.1 Trh s energetickým drevom vo Fínsku
V roku 2005 bol podiel OZE na konečnej spotrebe energie 28,5% (tabuľka 1). Podiel OZE na
celkovej spotrebe elektriny v roku 2006 bol 24% (tabuľka 2).
Elektrina vyrobená hydroelektrárňami predstavuje vo Fínsku 52,2% elektriny vytvorenej
z OZE. Jej podiel nemôže rásť kvôli environmentálnym dôvodom. Produkcia elektriny
hydroelektrárňami závisí na hydrologickej situácií a medziročné rozdiely môžu dosahovať 30
až 50%.
Biomasa je vo Fínsku obnoviteľným zdrojom energie s najvyšším technologickým
potenciálom a jej podiel na výrobe elektriny je 47,1% z OZE (obrázok 21). Je to druhý
najvýznamnejší obnoviteľný zdroj energie vo výrobe elektriny. Množstvo elektriny vyrobenej
z biomasy závisí od objemu výroby v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle,
ktorý sa mení podľa podmienok trhu.

Veterná energia;
0,7%

Biomasa
Vodná energia;
52,2 %
Čierny lúh; 27,2%

Ostatné drevné
palivá; 18,1 %
Ostatné
obnoviteľné
zdroje; 1.1 %

Obr. 21: Výroba elektriny podľa obnoviteľných zdrojov
Zdroj: Statistics Finland, 2007
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Fínsky záväzný cieľ pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2010 je
31,5% hrubej domácej spotreby elektriny. Predstavuje nárast o 7,5 percentuálnych bodov
počas štyroch rokov.
Tab. 2: Podiel OZE na spotrebe elektriny v roku 2006 a cieľ pre rok 2010
Ukazovateľ/hodnota
Podiel OZE na spotrebe elektriny [%]
Výroba elektriny z OZE [GWh]
Podiel biomasy na výrobe elektriny z OZE [%]
Cieľ pre výrobu elektriny z OZE do roku 2010 [%]
Zdroj: Report by Finland on implementation of Directive 2001/77/ES, 2007

24
21 760
47,1
31,50

Ročná spotreba palivového dreva v malých obytných domoch je 5-6 mil. m3. Navyše, viac
ako tri milióny metrov kubických lesných štiepok sa produkuje ročne na výrobu energie.
Lesné štiepky sa vyrábajú z vetiev, korún stromov a pňov zozbieraných v spojitosti
s obnovnou ťažbou, ako aj z celých stromov z výchovných ťažieb. Potenciálne množstvo
lesných štiepok sa odhaduje okolo 12-15 mil. m3 za rok. Ročne sa vyprodukuje okolo 350
tisíc ton drevných peliet, z čoho sa jedna pätina využíva pre tuzemské účely.
Drevospracujúci priemysel ako významný zdroj obnoviteľnej energie vyprodukoval v roku
2007 viac ako 10 mil. m3 drevného odpadu, z čoho je okolo 0,87 mil. m3 štiepok, viac ako
1,71 mil. m3 pilín a viac ako 7,46 mil. m3 kôry. Celková energetická hodnota bola 77,1 PJ.
Využitie drevných palív a ich podiel na celkovej spotrebe energie rastie od roku 2001. Podiel
spotreby drevných palív na celkovej spotrebe energie narástol z 18,9% v roku 2000 na 20,7%
v roku 2006 (obrázok 22).
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Obr. 22: Spotreba drevných palív a ich podiel na celkovej spotrebe energie
Zdroj: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
V roku 2006 predstavovali čierne výluhy a ostatné vedľajšie produkty celulózo-papierenského
priemyslu 52% zo spotrebovaných drevných palív.
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Obr. 23: Produkcia lesných štiepok pre energetické využitie a ich podiel na potenciálnych
zdrojoch lesnej biomasy, vrátane cieľových rokov 2010 a 2015
Zdroj: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
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Obr. 24: Vývoj celkového využitia a cien lesnej štiepky
Zdroj : Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2007, METLA
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Celkové využitie energie z dreva bude rásť aj v najbližších rokoch. Počíta sa, že množstvo
lesných štiepok využívaných na výrobu energie bude rásť do roku 2015 na 8-12 mil. m3
ročne, ako predpokladaný priemer pri použití rôznych scenárov (Metla, 2007). Využitie
lesných štiepok na energiu sa počas analyzovaného obdobia stále zvyšovalo, okrem roku
2007. V roku 2006 nárast predstavoval 18,8 PJ, resp. 72,8% nárast v porovnaní s rokom 2000.
V roku 2007 sa množstvo lesných štiepok znížilo o viac ako 11%, ako výsledok klesajúcich
cien emisných jednotiek. Indikatívný cieľ pre využitie lesných štiepok na energiu predstavuje
nárast o 64% v roku 2010 a viac ako 300% nárast v roku 2015 (obrázok 23). Súčasný podiel
využívaných lesných štiepok z potenciálu lesnej biomasy je 19,16%, cieľ v roku 2010 je
31,2% a 62,2% v roku 2015.

Vývoj celkového využitia a cien lesných štiepok ukazuje lineárny nárast (obrázok 24). Kvôli
nárastu v dopyte po lesných štiepkach vo Fínsku, sa hodnota celkového využitia lesných
štiepok počas analyzovaného obdobia 2000-2006 zvýšila viac ako 3 krát a cena narástla o viac
ako 44%.

5.2 Trh s energetickým drevom na Slovensku
Podiel OZE na celkovej spotrebe energie na Slovensku narástol z 3,7% v roku 2000 na 6,7%
v roku 2005 (tabuľka 1). Podiel OZE na celkovej spotrebe elektriny narástol z 12,4% v roku
2003 na 16,1% v roku 2006 (tabuľka 3). Vyššie množstvo vyrobenej elektriny
v hydroelektrárňach bolo tiež spôsobené viacerými priaznivými podmienkami počasia.
Značný nárast sa zaznamenal vo výrobe elektriny z biomasy, v dôsledku inštalácie nových
zariadení a zvýšenej produkcie existujúcich zariadení (Správa Slovenskej republiky
o dosahovaní záväzného cieľa, MH SR, 2007). Biomasa je obnoviteľný zdroj energie
s najvyšším technickým potenciálom na Slovensku a prispela k nárastu podielu OZE na
výrobe elektriny o 7,7% (obrázok 25). Je to druhý najviac využívaný obnoviteľný zdroj
energie.

Vodná energia;
92,01%

Geotermálna
energia; 0,00%
Veterná energia;
0,13%
Solárna energia;
0,00%
Biomasa; 7,70%
Bioplyn; 0,17%

Obr. 25: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, 2006
Zdroj : Správa Slovenskej republiky o dosahovaní záväzného cieľa, MH SR, 2007
Slovenská vláda schválila Stratégiu vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie
v Slovenskej republike v apríli 2007, ktorá obsahuje ciele pre využitie obnoviteľných zdrojov
energie na výrobu elektriny a tepla do roku 2010 a 2015. Cieľový podiel OZE je 31% hrubej
domácej spotreby elektriny do roku 2010, čo predstavuje nárast počas štyroch rokov o 14,9
percentuálnych bodov.
Tab. 3: Podiel OZE na spotrebe elektriny v roku 2006 a cieľ pre rok 2010

Ukazovateľ/hodnota
Podiel OZE na spotrebe elektriny [%]
16,1
Výroba elektriny z OZE [GWh]
4 781
Podiel biomasy na výrobe elektriny z OZE [%]
7,7
Cieľ pre výrobu elektriny z OZE do roku 2010 [%]
31
Zdroj : Správa Slovenskej republiky o dosahovaní záväzného cieľa, MH SR, 2007
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Ročný využiteľný potenciál lesnej biomasy do roku 2010 predstavuje okolo 2 432 tis. ton
s energetickom hodnotou 26,8 PJ, z čoho lesné štiepky 18 PJ. Zvyšok tvorí klasické palivové
drevo (tabuľka 4). Po roku 2010 celkový potenciál zdrojov drevnej biomasy môže rásť, ak sa
bude používať biomasa z lesných plantáží a biomasy z predpokladaných zvýšených ťažieb.
Podiel drevnej biomasy sa môže zvýšiť využívaním komunálneho odpadu z parkových úprav,
mestskej zelene atď., čo predstavuje 300 tis. ton ročne. Potenciál drevnej biomasy môže byť
zvýšený prostredníctvom zakladania energetických porastov, čo predstavuje 440 tis. ton.
Potenciál drevnej biomasy sa môže do roku 2020 zvýšiť na 2 524 – 2 724 tis. ton točne.
Tab. 4: Ročný využiteľný potenciál drevných palív

Producent
Druh biomasy
Lesné hospodárstvo
z toho
Drevospracujúci priemysel
z toho
Komunálna sféra
z toho

Ročný využiteľný
potenciál, t
palivové drevo
lesné štiepky
kusové odpady
kvapalné
odpady

2 432 000
800 000
1 632 000
1 835 000
1 365 000
470 000

Energetický
potenciál,
PJ
26,8
8,8
18,0
22,0
16,4
6,6

300 000
50 000
250 000
Celkovo
4 567 000
Zdroj : Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013, MP SR 2008
palivové drevo
štiepky

3,6
0,7
2,9
52,4

Príspevok celkového domáceho využiteľného potenciálu drevnej biomasy pre energetické
využitie ku celkovej ročnej spotrebe primárnych zdrojov energie môže byť v blízkej
budúcnosti podstatne vyšší ako je v súčasnosti.
Tab. 5: Celkový energetický potenciál biomasy

Druh biomasy

Množstvo [t]

Energetický
potenciál [PJ]
28,6
26,8
22,0
7,0
3,6
8,4
10,0
40,6

Poľnohospodárska biomasa na spaľovanie
2 031 000
Lesná dendromasa
2 432 000
Drevospracujúci priemysel
1 835 000
Biomasa na výrobu biopalív
200 000
Komunálny drevný odpad
300 000
Výlisky a výpalky pri výrobe biopalív
400 000
Exkrementy hospodárskych zvierat
13 700 000
Účelovo pestovaná biomasa na výrobu energie
4 050 000
včítane bielych plôch
Spolu
24 948 000
Zdroj : Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013, MP SR 2008

147,0

Celkový ročný potenciál biomasy pre energetické využitie je 147 PJ (tabuľka 5), čo
predstavuje 1,89 miliardy € bez DPH (16,6 €/GJ). Podiel lesnej biomasy na celkovom
energetickom potenciáli biomasy predstavuje okolo 18%.
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Drevospracujúci priemysel je významným zdrojom drevných palív, produkujúc ročne viac
ako 1,8 mil. ton drevného odpadu, z čoho je okolo 0,65 mil. ton odrezkov, viac ako 0,3 mil.
ton pilín a viac ako 0,45 mil. ton čierneho lúhu. Celková energetická hodnota je 17,6 PJ.
Podľa dostupných údajov, na Slovensku existuje 16 producentov brikiet a 6 producentov
peliet. V roku 2005 vyprodukovali približne 40 tis. ton brikiet a 28 tis. ton peliet. Pritom
inštalovaná výrobná kapacita je oveľa vyššia.
Podiel spotreby drevných palív na celkovej spotrebe energie narástol z 1,34% v roku 2002 na
2,11% v roku 2005 (obrázok 26). Vzhľadom na jej technický potenciál, je podiel na celkovej
spotrebe energie nedostatočný.
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Obr. 26: Spotreba drevných palív a jej podiel na celkovej spotrebe energie
Zdroj: Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných prírodných zdrojov energie v SR, 2007
Energetické využitie lesných štiepok sa v roku 2005 podstatne zvýšilo kvôli spracovaniu
kalamitného dreva po veternej víchrici v novembri 2004 a tiež kvôli zavedeniu prevádzky
nových teplární prispievajúcich k napľňaniu akčného plánu využitia lesnej biomasy. Tento
nárast predstavuje 0,902 PJ, resp. viac ako štvornásobný v porovnaní s rokom 2004. Avšak
predstavuje len 10% potenciálu lesnej biomasy v roku 2007 (obrázok 27). Informácie
o záväzných cieľoch konkrétne pre energetické využitie lesných štiepok v rokoch 2010 a 2015
neboli dostupné.
Rozdiel medzi výrobou tepla z celkových zdrojov biomasy (jej podiel na celkovom potenciáli
biomasy) a záväzných cieľoch pre roky 2010 a 2015 je znázornený na obrázku 28. Podiel
výroby tepla z biomasy z celkového potenciálu biomasy bol v roku 2005 len 1,39%. Záväzný
cieľ pre rok 2010 je 20,83% potenciálu biomasy, čo predstavuje nárast viac ako 19
percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2005. Predpokladá sa, že nárast do roku 2015
bude viac ako 29 percentuálnych bodov. V energetickej hodnote, cieľ pre rok 2010
predstavuje 15 násobný nárast a cieľ pre rok 2015 až 22 násobný nárast produkcie tepla
z biomasy v porovnaní s rokom 2005.
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Záväzné ciele v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej
republike boli stanovené na základe potenciálu rôznych energetických zdrojov, súčasnej
situácie v ich využívaní a ich očakávaného využívania v budúcnosti.
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Obr. 27: Vývoj energetického využitia lesných štiepok a podiel z potenciálnych zdrojov
biomasy
Zdroj: Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných prírodných zdrojov energie v SR, 2007;
Zelená správa, 2008
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Obr. 28: Vývoj výroby tepla z biomasy a podiel z potenciálnych zdrojov biomasy
Zdroj: Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných prírodných zdrojov energie v SR, 2007
V roku 2007 dosiahla cena lesných štiepok 1 389 SKK/tona (výmenný kurz €/SKK 33,603
v roku 2007), čo je druhá najvyššia hodnota počas obdobia siedmich rokov. Cenový vývoj
odrážal rastúci dopyt po lesných štiepkach na Slovensku (obrázok 29).
Domáca spotreba lesných štiepok rástla pomalšie ako ich produkcia. Počas rokov 2004-2005
sa exportovalo viac ako 50% produkcie do Maďarska, Českej republiky a Rakúska. Odvtedy
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sa množstvo exportovanej drevnej biomasy postupne redukovalo kvôli malým rozdielom
v existujúcej cenovej úrovni na domácom trhu a zahraničných trhoch (Akčný plán využívania
biomasy na roky 2008-2013).
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Obr. 29: Vývoj výroby a cien lesných štiepok
Zdroj: Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013; Zelená správa, 2008
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výmenný kurz €/SKK 33,603 v 2007; http://www.etrend.sk/
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6 Analýza bariér pre využívanie energetického dreva
6.1 Spoločné bariéry pre členské štáty EÚ
Európska Komisia prijala počas posledných piatich rokov niekoľko smerníc podporujúcich
nárast využívania obnoviteľných zdrojov energie. Avšak praktická implementácia ukázala, že
stále existujú bariéry prekážajúce dosahovaniu cieľových úrovní podielu obnoviteľných
zdrojov v kombinácií s ostatnými využiteľnými nosičmi energie. Niektoré z nich sú špecifické
pre jednotlivé krajiny ale niektoré sú spoločné pre všetkých členské štáty EÚ. Spoločné
bariéry pre členské štáty EÚ boli skompletizované z nasledovných zdrojov: Oznámenie
Komisie Rade a Európskemu Parlamentu..., 2006; Podpora výroby elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov energie; 2005; Technical Assistance on the standards and codes
applied to heating and cooling from renewable energies sector, 2007.
Jednou z bariér spoločnou pre všetky druhy bioenergií je nejednotná definícia biomasy.
V mnohých krajinách nie sú uznané ako biomasa papier, splaškový kal, čierny výluh (napr.
Rakúsko, Nemecko) alebo drevo ošetrené organickými konzervačnými látkami. V dôsledku
toho prevádzkovatelia, ktorí si nainštalujú zariadenia, nemôžu profitovať z príslušných
podporných programov. Je potreba zostaviť jednotné podmienky na tomto energetickom trhu
v celej EÚ, predovšetkým čo sa týka biologických frakcií odpadu a ostatných zmiešaných
druhov palív.
Administratívne bariéry, ako napríklad dlhé a komplikované schvaľovacie postupy
pretrvávajú v niektorých krajinách kvôli nedostatočnej koordinácií medzi rozličnými
administratívnymi orgánmi. Legislatíva sa tiež odlišuje medzi jednotlivými krajinami EÚ.
V niektorých prípadoch vnútroštátne predpisy sú oveľa prísnejšie ako predpisy EÚ. Toto
môže priniesť v niektorých krajinách závažné problémy na trhu.
Významným problémom, ktorý by mohol brániť väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov
energie, je existencia viacerých vrstiev kompetencií pri schvaľovaní výrobných jednotiek.
Požiadavky množstva zúčastnených orgánov (národných, regionálnych a komunálnych) často
vedú k oneskoreniam, investičnej neistote, znásobovaniu úsilia a k potenciálne väčším
požiadavkám na motiváciu zo strany investorov, aby sa tak vykompenzovali investičné riziká
alebo počiatočná výška kapitálu investovaného do projektu.
Tam, kde sú zúčastnené rozličné úrovne správy, musia členské štáty určiť autorizačné orgány,
ktoré budú poskytovať komplexné služby a budú zodpovedné za koordináciu viacerých
adminisratívnych konaní. Rozličné orgány musia tiež používať štandardné formuláre a
požiadavky.
V správe o Podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa dôrazne odporúča
stanoviť jasné pravidlá pre povoľovacie konania a do týchto postupov sa musia pre príslušné
orgány začleniť záväzné lehoty na odpoveď. Správa zdôrazňuje, že výborným nástrojom
kontroly efektívnosti schvaľovania je stanovenie miery počtu schválených žiadostí.
OZE sú nedostatočne zohľadňované v územnom plánovaní. V mnohých krajinách a
regiónoch sa budúci rozvoj projektov OZE neberie do úvahy pri zostavovaní územných
plánov. Znamená to, že sa musia prijať nové územné plány, aby bolo možné implementovať
projekt využitia OZE v konkrétnej oblasti. Podľa vyššie uvedenej správy, tento proces môže
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trvať veľmi dlho. Neraz sa stáva, že z celkového obdobia potrebného na prípravu projektu
najväčšia časť pripadá na získanie povolení súvisiacich s územným plánovaním.
Predovšetkým ide o projekty v oblasti využitia vetra a biomasy. Príslušné orgány treba
podporovať v tom, aby predpokladali vývoj budúcich projektov OZE (predbežné plánovanie)
vo svojom regióne vyčlenením vhodných oblastí.
Ak sa na povoľovacom konaní podieľajú orgány na rozličných úrovniach, možným riešením
by mohlo byť predbežné plánovanie ako ho uskutočňujú v Dánsku a Nemecku, kde sa od
samospráv vyžaduje, aby vyčleňovali lokality, ktoré budú k dispozícii investorom za účelom
dosiahnutia cieľovej úrovne objemu výroby obnoviteľnej energie. V týchto vopred
naplánovaných oblastiach sú požiadavky na povolenia menšie a realizujú sa rýchlejšie.
Ďalšou prekážkou identifikovanou pre bioenergetické systémy je nerovnaká úprava taríf a
dotácií týkajúcich sa elektrární a teplární. Teplárenský sektor ďaleko zaostáva za sektorom
výroby elektriny, napriek väčšiemu dlhodobému potenciálu, ktorý je vidieť v teplárenskom
sektore. Táto bariéra sa dotýka výroby energie v malých aj veľkých teplárňach, ako aj v
jednotkách na výrobu energie z odpadu. Povolenie prevádzok na výrobu energie z odpadu je
v niektorých krajinách (napr. Veľká Británia) drahý a časovo náročný proces.
Vo väčšine nových členských krajín sa nachádza vysoký potenciál pre využitie biomasy na
vykurovanie. Ale predpisy, vzťahujúce sa na bioenergiu, sú obyčajne rozptýlené medzi
rozdielne odvetvia, pretože otázky bioenergie sú silne prepojené na energetické,
poľnohospodárske a lesnícke politiky. Ani jeden z nových členských štátov nemá
konsolidovaný dokument, ktorý by kombinoval všetky nariadenia týkajúce sa bioenergie.
Zákon o obnoviteľnej energii by mohol zabezpečiť transparentné a komplexné nariadenia pre
bioenergetický sektor. Stále pretrváva nedostatok národných a regionálnych programov,
hlavne tých, ktoré sa venujú rozvoju bioenergie.
Chýba Európska schéma pre jednotné označenie, resp. štandardy pre lisované palivá
z biomasy (brikety, pelety), pre obidva druhy palív ako prírodných, tak aj biomasy z odpadu.
Pre užívateľov malých kotlov na pelety pre účely vykurovania by bolo prospešné, keby
existovali minimálne štandardy, resp. označenia kvality pre pelety, ktoré by garantovalí určité
vlastnosti, čo by zaisťovalo jednoduchú manipuláciu s palivom, hladkú prevádzku kotlov,
jednoduché zaobchádzanie s popolom a nízke znečistenie ovzdušia. Vykurovacie zariadenia
na biomasu sú oveľa drahšie ako zariadenia na pevné fosilné palivá.
Európska obchodná schéma poskytuje výhody pre zariadenia s inštalovaným výkonom pre
biomasu nad 20 MW spaľovacej kapacity. Zariadenia s nízkym inštalovaným výkonom však
zahrnuté nie sú. Chýba vhodné prepojenie podpory na inštalácie malých spaľovacích
zariadení na biomasu. Prípadne by mohla byť v členskom štáte EÚ navrhnutá primeraná
daňová úľava pre prevádzkovateľov kotlov na biomasu.
Európska únia nebude pravdepodobne schopná pokryť významný podiel jej energetickej

bilancie z domácich zdrojov biomasy (Technical Assistance on the standards and codes
applied to heating and cooling from renewable energies sector, 2007) ak sa zoberú do úvahy
konkurenčné záujmy o zdroje biomasy od potravinarského, celulózo-papierenského,
stavebného, chemického, výroby tekutých palív a ďalších odvetví. To znamená, že rastúce
množstvo palivovej biomasy bude musieť byť dovážané. Kým biomasa vyrobená zo zvyškov
po ťažbe dreva a jeho prvotnom spracovaní má obyčajne významný čistý energetický prínos,
u biomasy z energetických plodín to nemusí platiť. Ponuka biomasy zo zahraničia by mohla
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preto poskytovať veľmi malý alebo dokonca negatívny čistý energetický úžitok. Preto by
mala byť vypracovaná norma na hodnotenie všetkých procesov potrebných pre získanie
biomasy dostupnej na trhu EÚ s palivami.
Napriek povzbudivým a novým vyhliadkam a mohutnému technológickému rozvoju,,
projekty obnoviteľnej energie a podnikanie v tejto oblasti čelia značným ťažkostiam pri
získavaní dostatočných finančných prostriedkov na investovanie. Tento problém je
komplexný, zasahuje najmä do oblasti rizikového kapitálu, ktorý poskytuje dôležitú záruku
pre poskytovateľov finančných prostriedkov. Niektoré kľúčové dôvody spôsobujúce tieto
finančné ťažkosti sú (Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu.., 2006):
– Počiatočné kapitálové náklady pre technológie obnoviteľnej energie sú 3-7 krát
vyššie ako pri bežnej výrobe energie z fosílnych palív. I keď sú tieto náklady
kompenzované oveľa nižšími a stabilnejšími prevádzkovými nákladmi v porovnaní s
technológiami založenými na spaľovaní fosílných palív, investori zo súkromného
sektora považujú dlhšie obdobia návratnosti za príliš riskantné, a teda neatraktívne.
– Mimo regiónu OECD súkromní priami investori požadujú dodatočné záruky.
Dokonca aj primeraná návratnosť v rozsahu 6 až 14 % nie je dostačujúca, aby v
mnohých rozvojových krajinách zodpovedala rozličným rizikám.
– Technológie obnoviteľnej energie sú vhodné najmä pre projekty malých a stredných
investícií. Vedie to však k značne vyšším transakčným nákladom v porovnaní s
veľkými elektrárňami spaľujúcimi fosilné palivo, a preto sú menej zaujímavé pre
bežných poskytovateľov rizikového kapitálu. Medzinárodné finančné inštitúcie alebo
súkromný sektor ponúkajú rizikový kapitál najmä na rozsiahle investície, s
podmienkami, ktoré nie sú vhodné pre malé podniky alebo projekty s celkovým
kapitálom nižším ako 5-10 miliónov eur.
V rámci súťaže o obmedzené súkromné priame financovanie predstavujú uvedené fakty pre
obnoviteľnú energiu jasnú nevýhodu, vyplývajúcu zo všeobecného nedostatku priameho
financovania v sektore. Svetová banka dospela k podobnému záveru, že „aj v rámci
zlepšeného regulačného prostredia a politiky využívania nástrojov zmiernenia rizika je výzva
na financovanie prírastkových nákladov a zníženie technologických rizík stále
významná.“(World Bank, 2006). Avšak, vysoký potenciál projektov obnoviteľných zdrojov
a energetickej efektívnosti na vyvolanie veľkého množstva environmentálnych a socioekonomických verejných statkov, miestne ako aj globálne, si zasluhuje verejnú podporu pri
riešení týchto finančných ťažkostí a dáva verejné podnety medzinárodným a domácim
súkromným investorom. Vlády budú musieť úzko spolupracovať so súkromným sektorom s
cieľom prekonať nevyriešené finančné bariéry (Oznámenie Komisie Rade a Európskemu
parlamentu.., 2006).
Pre celú oblasť vykurovania a chladenia pomocou OZE môžeme vyvodiť záver, že len vo
veľmi málo krajinách exitujú bariéry, ktoré by úplne zastavili rozvoj trhu s vykurovaním
a chladením s využitím OZE. Vo väčšine krajín s veľmi málo rozvinutými trhmi, sú
administratívne obmedzenia sprevádzané slabou ekonomickou výkonnosťou opatrení
a nedostatkom poznatkov medzi zainteresovanými záujmovými skupinami. Na druhej strane,
nemožno zabudnúť, že administratívne konania a licenčné požiadavky majú efekt ochrany
spotrebiteľa, resp. prostredia a týmto spôsobom zaisťujú dlhodobú udržateľnosť rozvoja trhu.
Výsledky prieskumu uverejneného vo vyššie spomínanej správe však ukázali, že existuje veľa
priestoru pre zlepšovanie. Administratívne konania by mali byť upravené tak, aby boli
jednoduchšie a vyžadujúce menej času a výdavkov pre developerov projektov (Technical
Assistance on the standards and codes..., 2007).
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Okrem toho je treba zobrať do úvahy nasledovné bariéry identifikované z ďalších
informačných zdrojov: chýbajúce jasné definície rôznych druhov bioenergie a nedostatok
jasných a široko uznávaných metódach štandardizácie, ktoré prekážajú rozvoju trhu
s bioenergetickými zdrojmi a palivami. Je potrebné rozvinúť certifikačné schémy pre trvalú
udržateľnosť produkcie biomasy, hlavne v súvislosti s kritériami a indikátormi trvalo
udržateľného lesného hospodárstva a trvalej udržateľnosti v ponuke biopalív.
Analýza odhaľuje, že trhy produktov s jasne definovanými charakteristickými vlastnosťami
ukazujú najvyššiu intenzitu rastu. Biomasa je na ceste získať status uznávaného
štandardizovaného produktu.
Očakáva sa, že tento trend vo vývoji trhu bude v budúcnosti pokračovať. Potenciál biomasy
v jednotlivých členských štátoch EÚ nie je úplne vyrovnaný. Kvôli tejto skutočnosti
zahraničný obchod s biomasou bude stále rásť, vrátane importu z tretích krajín.
Ciele stanovené EÚ, národnými programami a smernicami pre biomasu sa môžu dosiahnuť,
ak lokálne využiteľné zdroje palivovej biomasy budú v niektorých krajinách doplnené
dovozom. Reštrikcie by mali sa týkať dovozu palivovej biomasy s veľmi nízkym čistým
energetickým prínosom. Úspešný rozvoj sektoru využitia biomasy na energiu vyžaduje
štandardizáciu lisovaných palív a malých spaľovacích zariadení pre masový trh celej EÚ
a dokonca aj pre zahraničný obchod mimo EÚ.
Súčasné aktivity Európskej Komisie pre štandardizáciu s prekladom noriem CEN/TC 335 pre
pevné palivá z biomasy a CEN/TC 343 pre pevné recyklované palivá do jazykov väčšiny
členských štátov EÚ, sú zamerané správnym smerom.
Rámček 6
Spoločné bariéry pre členské štáty EÚ
1. Definícia biomasy nie je rovnaká.
2. Dlhé a komplikované schvaľovacie procesy.
3. Nedostatočná koordinácia medzi rozdielnymi administratívnymi orgánmi. Legislatíva
medzi krajinami EÚ sa tiež odlišuje.
4. OZE sú nedostatočne zohľadňované v územnom plánovaní.
5. Nerovnaká úprava taríf a dotácií pre výrobu elektrickej a tepelnej energie.
6. Ani jeden z nových členských štátov nemá konsolidovaný dokument, ktorý by
sumarizoval všetky nariadenia týkajúce sa bioenergie.
7. Chýba Európska schéma pre jednotné označenie, resp. štandardy pre lisované palivá
z biomasy (brikety, pelety).
8. Chýba vhodná podpora inštalácie malých spaľovacích zariadení na biomasu.
9. EÚ nebude pravdepodobne schopná pokryť významný podiel jej energetickej bilancie
z domácich zdrojov biomasy.
10. Značné ťažkosti pri získavaní dostatočných finančných prostriedkov na investovanie
11. Štandardizácia v bioenergii
12. Schémy trvalej udržateľnosti
Zdroje: Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu.., 2006; Podpora výroby elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov, 2005; Technical Assistance on the standards and codes applied to heating and
cooling from renewable energies sector, 2007
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6.2 Analýza bariér pre využitie energetického dreva vo Fínsku
Bariéry pre zvýšené využívanie OZE vo Fínsku môžu byť rozdelené na trhové, technologické,
obchodné, ekonomické a logistické bariéry (VTT Technical Research Centre of Finland,
2003) ovplyvňujúce trh každá zvlášť ale tiež v kombinácii niekoľkých z nich.
Trhové bariéry

Jedna z najdôležitejších bariér vo využívaní energetického dreva sú trhové bariéry. Stále
predstavujú obmedzenia pre investorov v investovaní kapitálu do podnikania v energetickom
sektore.
1. Nevyrovnaná ponuka štiepok
Nevyrovnaná ponuka štiepok bráni v rozvoji teplární a elektrární (tiež kombinovanej výrobe
tepla a elektriny) a diaľkového vykurovania založeného na spaľovaní lesnej biomasy. Je
potrebné garantovať stabilnú ponuku lesnej biomasy pretože je garanciou návratnosti
investícií, čo je základnou požiadavkou nielen pre investorov, ale aj pre bankový sektor
poskytujúci pôžičky pre tento účel a pre domácnosti využívajúce kotle na spaľovanie lesných
štiepok
2. Pomer dostupnosti ku dopytu
Dopyt po lesnej biomase stále rastie. Malo by sa vziať do úvahy, že dostupnosť je odrazom
využiteľného potenciálu lesnej biomasy. Napriek vysokému celkovému alebo technickému
potenciálu lesnej biomasy, využiteľný potenciál je nižší ako dopyt po tejto komodite, čo bráni
vstupu na trh ďalším konkurentom. Táto bariéra nie je len trhovou bariérou, ale je to tiež
technologická bariéra, znížením ktorej sa môže zvýšiť využiteľný potenciál lesnej biomasy.
Toto je úloha pre potenciálnych konkurentov.
Technologické bariéry
Spoločný problém pre všetky technologické bariéry je stále vysoká cena technologických
riešení pre efektívne zásobovanie biomasou a jej spaľovanie.
1. Nevhodnosť kotlov na spaľovanie štiepok
Nevhodnosť kotlov na spaľovanie štiepok je spojená s dvoma problémami. Prvý z nich je, že
proces zvyšovania efektívnosti nových kotlov stále pokračuje. Druhým je nevhodnosť starých
kotlov a neschopnosť jednotlivých domácností financovať nové inštalácie. Rozdielne kotle si
vyžadujú rozdielne vlastnosti paliva.
2. Neuspokojivá kvalita štiepok

Kvalita lesných štiepok závisí od zdroja biomasy a použitej technológie na jej rozdrvenie,
manipuláciu a skladovanie. Rovnaké veľkosti čiastočiek, nízky obsah vlhkosti a zelene
a nízka produkcia popola zlepšujú využiteľnosť biomasy, účinnosť a hospodárnosť jej
spaľovania. Takéto problémy sa môžu riešiť zmenou systému manipulácie s palivom,
limitujúcim rozmery lesných štiepok v palivovej zmesi, resp. prostredníctvom kontroly

46

kvality, ktorá sa musí rozšíriť do všetkých fáz zásobovania palivom, začínajúc od výberu
porastu.
Obchodné bariéry
Obchodné prostredie vo využívaní OZE je ovplyvnené vysokým rizikom návratnosti
investícií. Charakteristiky trhu zahŕňajú drahé technológie, špecifikum lesnej biomasy ako
komodity, dlhodobá doba návratnosti a vysoká konkurencia ďalších druhov palív. Budúcnosť
trhu s OZE je v poskytovaní podporných nástrojov (napr. dotácie, vrátenie dane, finančné
stimuly), ktoré môže spraviť podnikanie atraktívnejším a menej rizikovým.
1. Nedostatok kontraktorov
Trhové, technologické a ekonomické bariéry spôsobujú neistotu pre podnikateľov ohľadom
trvalej udržateľnosti podnikania. Preto môžu považovať podnikanie v biomase za málo
perspektívne a rozhodnú sa zapojiť do podnikania v inej oblasti. To môže mať za následok
nedostatok kontraktorov na trhu s OZE.
Ekonomické bariéry
Lesná biomasa je rozptýlená a musí byť sústredená z veľkého množstva lokalít. Technicky sa
ťažbové podmienky značne menia a výkyvy sa odrážajú v produktivite, nákladoch na prácu
a celkových výrobných nákladoch.
1. Náklady na výrobu štiepok
Efekt nákladových faktorov v spojitosti s prevádzkovým prostredím závisí na rozsahu
výkonov, používaných technológiách, zdrojoch a kvalitatívnych požiadavkách na lesnú
biomasu. Znižovanie nákladov vyžaduje manévrovanie v menej priaznivých porastových
podmienkach, zlepšuje ziskovosť podnikov prevadzkujúcich lesné stroje a umožňuje platiť
vlastníkom lesa cenu dreva na pni. Znižovanie ceny má tendenciu mať reverzný efekt, hoci
zlepšuje konkurencieschopnosť štiepok oproti alternatívnym palivám. Avšak stále vysoké
investície do technológií spracovania lesnej biomasy môžu ovplyvniť efektívnosť jej využitia.
Logistické bariéry
Lesné štiepky sa odlišujú od ostatných palív (napr. rašelina a uhlie) s ohľadom na ich
vlastnosti pri skladovaní, takých ako rozdelenie zrnitosti, objemová hmotnosť, obsah vlhkosti
a iné vlastnosti. Rôznorodosti a premenlivým vlastnostiam lesných štiepok sa nie vždy kladie
primeraná pozornosť v logistickom plánovaní.
1. Nedostatky v príjme a manipulácií
Príjem, manipulácia, zmiešavanie a dávkovanie drevných palív sú problematickými
operáciami, ak elektráreň nie je pripravená na špecifické vlastnosti štiepok a nákladných áut
na štiepky. Prijímacia stanica musí mať technológiu, ktorá umožni rýchle a nerušené
vykladanie štiepok z nákladných áut. Je potrebné doplniť manipulačné zariadenie diskovými
triedičmi a dopravníkmi, aby si poradilo so štiepkami obsahujúcimi nadmerné častice,
nečistoty a nadmernú vlhkosť. Pretože tieto operácie sú základnou požiadavkou v systémoch
výroby lesných palív, vo Fínskom programe energie z dreva majú dôležité miesto.
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Trendy odstraňovania bariér pre veľkokapacitné využitie energetického dreva, hlavne lesných
štiepok, ukazujú počas obdobia 1995-2002 zlepšenie vo všetkých analyzovaných oblastiach,
okrem pomeru dostupnosti k dopytu po lesných štiepkach (tabuľka 6).
Tab. 6: Zhodnotenie bariér pre rozsiahle využívanie lesnej štiepky vo Fínsku

Bariéra/rok
Nadmerné náklady na štiepky
Nevyrovnaná ponuka štiepkok
Nedostatky v príjme a manipulácií
Nevhodnosť kotlov na spaľovanie štiepok
Neuspokojivá kvalita štiepok
Nedostatok kontraktorov
Pomer dostupnosti k dopytu

1995
***
**
**
**
**
*
*

2002
**
*
*
*
*
*
**

*= bariéra; **= hlavná bariéra; ***= veľmi vážna bariéra
Zdroj: VTT Technical Research Centre of Finland, 2003

6.3 Analýza bariér pre využitie energetického dreva na Slovensku
Bariéry na Slovensku môžu byť rozdelené na trhové, technologické, informačné a legislatívne
(Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných prírodných zdrojov energie v SR, 2007.
Ministerstvo hospodárstva SR). V uvedenej stratégii boli identifikované takto:
Trhové bariéry
1. Chýbajúce dlhodobé stabilné podmienky v systéme výkupných cien vyrobenej
elektriny z OZE
Pre podnikateľské subjekty hlavnou trhovou bariérou je skutočnosť, že investori nemajú
zabezpečenú dlhodobú garanciu cien stanovením minimálnych cien pre výkup elektriny
z OZE na dlhšie časové obdobie. Z dôvodu chýbajúcej garancie výkupnej ceny, banky nie sú
ochotné financovať investične náročnejšie projekty. S ďalšou bariérou sa stretávajú teplárne,
ktoré majú pri prechode na vykurovanie biomasou problémy s uzavretím zmluvy s garanciou
ceny biomasy na dostatočne dlhé obdobie.
2. Neexistencia podporných opatrení pre obyvateľstvo
Pre obyvateľstvo najväčšou trhovou bariérou je neexistencia systému finančných stimulov a
výhodných úverov na financovanie vstupných kapitálových výdavkov na zariadenie
využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Hoci doba návratnosti takýchto zariadení na výrobu
tepla klesá s rastúcou cenou fosílnych palív a elektriny, je ešte stále dlhá na to, aby došlo
k jednoznačnému rozhodnutiu využívať aj OZE. Táto bariéra súvisí aj s plošnou
plynofikáciou v minulých rokoch, ktorá bola preferovaná takmer vo všetkých regiónoch
Slovenska. Návrat k vykurovaniu biomasou je z tohto dôvodu malý aj v oblastiach, ktoré
majú na to najvhodnejšie podmienky. Investičné náklady do technológií sú často porovnávané
s konvenčnými bez toho, aby sa zvážili prevádzkové náklady, dosah na životné prostredie
a vplyv na zvýšenie zamestnanosti.
Bez primeraných podporných opatrení zameraných na stimulovanie obyvateľov na kúpu
zariadení využívajúcich OZE nenastane na Slovensku výraznejší rozvoj využívania OZE na
výrobu tepla.
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Technologické bariéry
Súčasný stav vývoja technológií pre využívanie OZE neumožňuje využívať v plnom rozsahu
všetky obnoviteľné zdroje energie. Väčšina z moderných technológií sa nachádza v štádiu
uvádzania na trh, kedy ich investičná náročnosť je stále veľmi vysoká. Vysoká investičná
náročnosť súvisí aj s tým, že tieto technológie sú dovážané zo zahraničia.
1. Technologický vývoj zariadení využívajúcich OZE
Najvyššie náklady majú technológie, ktoré sú v štádiu technologického vývoja. Najmladšou
technológiou je fotovoltaika, ktorá našla masové uplatnenie na trhoch iba pred niekoľkými
rokmi. V porovnaní s veternou energetikou vývoj trhu u fotovoltaiky zaostáva o približne 10
rokov. Investičné náklady fotovoltaiky sú najmenej dvakrát väčšie v porovnaní s ostatnými
OZE.
2. Závislosť využívania OZE od prírodných podmienok
Táto vlastnosť OZE môže byť v určitom prípade považovaná za bariéru. Využívanie
niektorých OZE v reálnom čase je ovplyvnené sezónnou a krátkodobou variabilitou
klimatických podmienok. V prípade veľkých a náhlych výkyvov môže mať dosah na
bezpečnosť a dodávku elektriny do elektrizačnej sústavy.
Informačné bariéry
1. Nedostatočná informovanosť obyvateľstva o výhodách a nevýhodách OZE
Chýba plošná informovanosť a systém vzdelávania obyvateľstva, ktorým je možné
naštartovať záujem o ich využívanie.
2. Nedostatočná príprava odborníkov pre oblasť OZE
Chýba systém rekvalifikácie záujemcov pre oblasť využívania OZE.
3. Nedostatočné uplatňovanie nových poznatkov v praxi a vzdelávaní
V oblasti OZE existuje slabé prepojenie vedy a výskumu s výrobnou sférou. Nedostatočné
uplatňovanie nových poznatkov z oblasti OZE vo vyučovacom procese na všetkých stupňoch
vzdelávania a s tým súvisiace nízke povedomie obyvateľstva. Dôležitou súčasťou štátnej
podpory OZE musí byť aj komplexné informovanie obyvateľstva o vplyvoch spaľovania
fosílnych palív a využívania ostatných energetických zdrojov.
4. Chýbajúce regionálne koncepcie na využívanie OZE
Regióny nemajú spracované svoje koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov energie na
základe zmapovania potenciálov jednotlivých druhov OZE.
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Legislatívne bariéry
V roku 2004 boli v Slovenskej republike prijaté v oblasti energetiky zákony č. 656/2004 Z. z.
o energetike a č. 658/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach, ktoré vo zvýšenej miere podporujú výrobu elektriny z OZE.
Legislatívne a administratívne bariéry, ktoré je potrebné odstrániť legislatívnou úpravou:
1. Neexistencia dlhodobých stabilných podmienok definujúcich výkupnú cenu
vyrobenej elektriny
Napriek uvedeniu niektorých nových nástrojov v oblasti využitia OZE pretrváva na
slovenskom trhu stále značné riziko súvisiace s nejednoznačnými dlhodobými podmienkami
v sektore. Návratnosť investícií pri využívaní OZE je dlhodobá a dosahuje v závislosti od
podmienok až 15 rokov.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v apríli 2008 schválil metódu vymedzenia
nákupných cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov pre obdobie nie viac ako 12
rokov. Ale v niektorých krajinách EÚ je podpora do 15 rokov a viac. Napríklad Česká
republika má 15 rokov, Maďarsko 15 rokov, Nemecko, Španielsko a Taliansko na 20 rokov.
2. Chýbajúca povinnosť vykupovať elektrickú energiu z OZE v zákone
Rovnako dôležitým aspektom pre stabilitu trhu je povinnosť výkupu elektrickej energie
vyrobenej z OZE. V Slovenskej republike nie je zaručená povinnosť výkupu takejto elektriny
zákonom. Je daná len povinnosť v Nariadení vlády SR č. 124/2005 Z. z. o pravidlách
fungovania trhu s elektrinou prevádzkovateľovi sústavy prednostne nakupovať elektrinu
z OZE (ako aj z kombinovanej výroby a z domáceho uhlia) na krytie strát v sústave.
Chýbajúca priamo zákonom uložená povinnosť výkupu elektriny z OZE a jej záväznosť je
veľkou bariérou pre ďalší rozvoj. Potenciálny investor a banková inštitúcia tak kvôli
nedostatku istoty, že vyrobená elektrina z OZE nájde, najmä kvôli svojej vyššej cene
odberateľa, do takto rizikového podnikania nevstupujú.
V Rámčeku 7 je zhrnutie bariér pre obidve krajiny. Zoznam je založený na bariérach
identifikovaných pre jednotlivé krajiny, čo neznamená, že bariéry jednej krajiny nemôžu byť
považované tiež za bariéry v druhej krajine. Navyše treba pripomenúť, že na obidve krajiny sa
vo väčšej alebo menšej miere vzťahujú tiež spoločné bariéry platné pre členské krajiny EÚ
(Rámček 6).
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Rámček 7
Bariéry na trhu s energetickým drevom vo Fínsku a na Slovensku
Fínsko
1. Nevyrovnaná ponuka štiepok
2. Pomer dostupnosti ku dopytu

Slovensko
Trhové bariéry:
1. Chýbajúce dlhodobé stabilné podmienky
v systéme výkupných cien vyrobenej
elektriny z OZE
2. Neexistencia podporných opatrení pre
obyvateľstvo

Technologické bariéry:
1. Nevhodnosť kotlov na spaľovanie
1. Technologický
vývoj
štiepok
využívajúcich OZE
2. Neuspokojivá kvalita štiepok
2. Závislosť
využívania
prírodných podmienok

zariadení
OZE

od

Obchodné bariéry:
1. Nedostatok kontraktorov

Informačné bariéry:
1. Nedostatočná informovanosť
obyvateľstva o výhodách a nevýhodách
OZE
2. Nedostatočná príprava odborníkov pre
oblasť OZE
3. Nedostatočné uplatňovanie nových
poznatkov v praxi a vzdelávaní
4. Chýbajúce regionálne koncepcie na
využívanie OZE

Ekonomické bariéry:
1. Náklady na výrobu štiepok

Legislatívne bariéry:
1. Neexistencia dlhodobých stabilných
podmienok definujúcich výkupnú cenu
vyrobenej elektriny
2. Chýbajúca
povinnosť
vykupovať
elektrickú energiu z OZE v zákone

Logistické bariéry:
1. Nedostatky v príjme a manipulácií

Zdroj: VTT Technical Research Centre of Finland, 2003; Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných
prírodných zdrojov energie v SR, 2007
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7 Analýza existujúcich opatrení a nástrojov podporujúcich
využitie OZE
7.1 Analýza existujúcich opatrení a nástrojov podporujúcich využitie OZE
v EÚ
Európska únia stanovila celkový záväzný cieľ dosiahnuť 20% podiel OZE na spotrebe energie
a v doprave 10% záväzný minimálny podiel biopalív, ktoré má dosiahnuť každý členský štát,
ako aj stanoviť záväzné vnútroštátne ciele do roku 2020 v súlade s celkovým 20% cieľom EÚ.
Členské štáty sa zaviazali prijať národné akčné plány, vydať opatrenia pre odstránenie bariér
a podporu rozvoja využitia obnoviteľnej energie.
V súčasnosti existuje v EÚ množstvo rozličných funkčných podporných systémov, ktoré
možno vo všeobecnosti rozdeliť do štyroch skupín: výkupné ceny, zelené certifikáty, systémy
verejných súťaží a daňová stimulácia. Sú popísané v nasledovnom texte uverejnenom
v Oznámení Komisie - Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
(2005):

Výkupné ceny existujú vo väčšine členských štátov. Pre tieto systémy sú charakteristické
osobitné ceny stanovené zväčša na obdobie približne siedmich rokov, ktoré musia platiť
spoločnosti distribujúce elektrickú energiu domácim výrobcom „zelenej elektriny“. V rámci
týchto programov dodávatelia hradia úmerne objemu svojho predaja dodatočné náklady, ktoré
prechádzajú na odberateľov energie prostredníctvom prirážky k cene za kWh energie pre
koncového užívateľa. Výhody týchto programov spočívajú v bezpečnosti investícií, v
možnosti jemného upravovania a v podpore a propagácii strednodobých a dlhodobých
technológií. Na druhej strane sa ťažko zlaďujú na úrovni EÚ, môžu byť napadnuté na základe
zásad vnútorného trhu a prinášajú riziko neúmerného financovania, ak nábehová krivka pre
jednotlivé technológie výroby elektriny z OZE nemá klesajúci priebeh v závislosti od času.
Program výkupných taríf sa v súčasnosti používa ako mechanizmus fixnej prirážky v Dánsku
a čiastočne aj v Španielsku. V rámci tohto systému vláda stanoví fixnú prirážku alebo
environmentálny bonus, ktorý sa platí výrobcom elektriny z OZE okrem bežnej alebo
okamžitej ceny za elektrickú energiu.
V rámci systému „zelených certifikátov“, ktorý v súčasnosti existuje vo Švédsku, Veľkej
Británii, Taliansku, Belgicku a v Poľsku, sa elektrina z OZE predáva za bežné trhové ceny
energie. Na účely financovania dodatočných nákladov na výrobu „zelenej“ elektrickej energie
a na účely zabezpečenia toho, aby sa vyrobil požadovaný objem „zelenej“ elektrickej energie,
všetci spotrebitelia (alebo v niektorých krajinách výrobcovia) sú povinní kúpiť od výrobcov
elektriny z OZE určitý počet „zelených“ osvedčení podľa pevne stanovenej percentuálnej
hodnoty alebo kvóty z ich celkovej spotreby / produkcie elektrickej energie. Pokuty za
nedodržanie tohto predpisu sa prevádzajú buď do fondu na výskum, vývoj a demonštračné
činnosti obnoviteľných zdrojov alebo do štátneho rozpočtu.
Keďže výrobcovia / spotrebitelia chcú kupovať tieto certifikáty podľa možnosti čo
najlacnejšie, vznikol sekundárny trh s certifikátmi, kde si výrobcovia elektriny z OZE
vzájomne pri predaji „zelených“ certifikátov konkurujú. Preto sa „zelené“ certifikáty stali
trhovými nástrojmi, ktoré majú v prípade správneho fungovania teoretickú možnosť
zabezpečiť investíciám najlepšiu hodnotu. Tieto systémy by mohli dobre fungovať na
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jednotnom európskom trhu s teoreticky nižším rizikom nadmerného financovania. „Zelené“
osvedčenia však môžu predstavovať pre investorov vyššie riziko, pričom dlhodobé
technológie, s ktorými sú v súčasnosti spojené vysoké náklady, sa v rámci týchto systémov
len ťažko rozvíjajú. Tieto systémy vyžadujú aj vyššie správne náklady.
Postupy výberového konania existovali v dvoch členských štátoch (v Írsku a Francúzsku).
Francúzsko však prešlo na systém výkupných taríf kombinovaný v niektorých prípadoch so
systémom výberového konania a Írsko taktiež oznámilo podobnú zmenu. V rámci postupu
výberového konania štát vyhlási sériu verejných súťaží na dodávku elektriny z OZE, ktorá sa
potom dodáva na základe zmlúv za výslednú cenu verejnej súťaže. Dodatočné náklady, ktoré
vznikli nákupom elektriny z OZE, hradia koncoví spotrebitelia prostredníctvom osobitných
odvodov. Hoci systémy výberového konania teoreticky predstavujú optimálne využitie
trhových síl, majú nepravidelný charakter a nevytvárajú stabilné podmienky. Okrem toho
systémy tohto typu prinášajú riziko, že vďaka nízkym ponukám sa projekty nezrealizujú.
Systémy založené len na daňových stimuloch sa používajú na Malte a vo Fínsku. Vo väčšine
prípadov (napríklad na Cypre, vo Veľkej Británii alebo v Českej republike) sa však tento
nástroj používa ako dodatočná metóda. Na Slovensku bol daňový stimul do roku 2007
zahrnutý v dani z príjmu, od roku 2007 je zahrnutý v spotrebnej dani podľa zákona
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu č. 609/2007 §7 ods. e. (HAJDÚCHOVÁ,
KUPČÁK, 2005)
Uvedené rozdelenie do štyroch skupín je skutočne zjednodušeným vyjadrením situácie.
Existuje množstvo systémov, ktoré majú zmiešané prvky, predovšetkým s daňovou
stimuláciou (alebo investičnými stimulmi).
Investičné stimuly patria tiež do podporných stimulov. Pomáhajú prekonať počiatočné
problémy s obstaraním investičných prostriedkov. Poskytnutá čiastka môže byť nenávratná
alebo bezúročná s dlhou dobou splatnosti, najčastejšie sa pohybuje vo výške 5-50% celkových
investičných nákladov. Pri jej širšom uplatnení však treba akumulovať veľké objemy financií
v príslušnom fonde alebo rozpočtovej položke. Najčastejšie sa používajú v kombinácií s inou
formou podpory.
Hodnotenie rozdielov medzi celkovou sumou získanou za vyrobenú obnoviteľnú energiu a
výrobnými nákladmi vyjadruje efektívnosť nákladov jednotlivých systémov. Čím väčší je
rozdiel medzi „výrobnými nákladmi“ a „podporou“, tým menej je systém nákladovo
efektívny.
Popri nákladoch je dôležitým parametrom hodnotenia aj efektívnosť rozličných podporných
systémov.
Efektívnosť predstavuje schopnosť podporného systému dodávať „zelenú“ elektrickú energiu.
Pri hodnotení efektívnosti je ťažké posúdiť účinky najnovších systémov. Najmä skúsenosti so
zelenými certifikátmi sú menšie ako skúsenosti s výkupnými tarifami. Navyše sa objem
dodanej zelenej elektrickej energie musí hodnotiť vzhľadom na reálny potenciál príslušného
štátu.
Analýzy sektorov využívajúcich biomasu nie sú také jednoznačné ako v prípade veternej
energie. V nákladoch na výrobu biomasy sa prejavujú veľké rozdiely. Rozdiely sú spôsobené:
rozličnými zdrojmi (zvyšky lesnej ťažby, lesy s krátkou obnovnou dobou, slama, živočíšny
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odpad, atď.), rozličnými transformačnými procesmi (kombinované spaľovanie, splynovanie,
atď.) a rozličnými výrobnými kapacitami (existujúce kapacity prevádzok využívajúcich
biomasu sa môžu líšiť až 200-násobne). Preto sú potrebné presnejšie analýzy založené na
špecifických východiskových surovinách a technológiách.
V prípade sektora lesnej biomasy sa nedá povedať, že jeden systém je lepší ako druhý.
Komplikovanosť tohto sektora a regionálne rozdiely spôsobujú, že významnú úlohu zohrávajú
rozličné činitele. Vo všeobecnosti by malo zvýšenie ťažby dreva pomôcť pri získavaní
väčšieho objemu nevyužitej lesnej biomasy pre všetkých užívateľov.
Hoci systémy výkupných taríf dosahujú vo všeobecnosti lepšie výsledky, analýza v sektore
lesnej biomasy je komplikovanejšia. Investičné riziká v prípade zelených certifikátov
pravdepodobne brzdia rozbehnutie sektora využívajúceho biomasu. Efektívnosť systémov
výrazne ovplyvňujú iné činitele, ako voľba finančných nástrojov (prekážky v infraštruktúre,
rozmery zariadení, optimálne obhospodarovanie lesov, existencia sekundárnych nástrojov,
atď.)
Naliehavá je potreba zvýšiť informovanosť a povedomie o sektore výroby tepla z OZE, čo je
podstatné pre dosiahnutie cieľa EÚ 20% podielu OZE na hrubej spotrebe energie. Je zrejmé,
že poznatky, resp. povedomie o najviac výhodnej podpornej politike pre výrobu tepla z OZE
sú stále nedostatočné. Podporné politiky pre výrobu tepla z OZE sa javia slabé a nejednotné.
Momentálne ešte neexistuje komplexný prístup k podpore výroby tepla z OZE
(www.aebiom.org).
V dôsledku výrazne odlišných možností a vývoja v jednotlivých členských štátoch v oblasti
obnoviteľných energií, je veľmi ťažké v krátkom čase dosiahnuť harmonizáciu. Okrem toho
krátkodobé zmeny v systémoch môžu potenciálne deformovať určité trhy a komplikovať
členským štátom dosahovanie ich cieľov. Napriek tomu Európska komisia uskutočnila
nasledovnú analýzu a monitoring výhod a nevýhod harmonizácie s ohľadom na súčasné
rozdielne systémy, predovšetkým z hľadiska strednodobého až dlhodobého vývoja (Podpora
výroby elektrickej energie z obnoviteľných prírodných zdrojov energie, Oznámenie Komisie,
2005):
Potenciálne výhody
–

Viaceré štúdie naznačujú, že celkové náklady na dosiahnutie cieľového podielu
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2010 by mohli byť výrazne nižšie
po harmonizácii systémov zelených certifikátov alebo výkupných taríf, než keby sa
pokračovalo v súčasných rozdielnych národných politikách. Avšak, na dosiahnuie
vyššej efektívnosti nákladov je potrebné lepšie fungovanie vnútorného trhu s
elektrickou energiou a vyššia miera vzájomného prepojenia a objemu obchodovania,
pričom sa musia odstrániť deformácie trhu vo forme podpory konvenčných zdrojov
energie.
– Integrácia obnoviteľných energií na vnútorom trhu, s jedným základným súborom
pravidiel, by mohla vytvoriť ekonomické podmienky potrebné pre prosperujúci a
konkurencieschopnejší priemysel výroby obnoviteľnej elektrickej energie.
– Celoeurópsky systém zelených certifikátov pravdepodobne povedie k vzniku väčšieho,
a tým aj likvidnejšieho trhu s certifikátmi, v dôsledku čoho by sa mohli vytvoriť
stabilnejšie ceny zelených certifikátov v porovnaní s menšími (vnútroštátnymi) trhmi.
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–

Avšak, bolo by potrebné posúdiť administratívne náklady takéhoto systému
v porovnaní so správnymi nákladmi súčasného systému.
Celoeurópsky spoločný systém výkupných sadzieb, ktorý zohľadňuje dostupnosť
miestnych zdrojov, by mohol v rozličných členských štátoch znížiť náklady všetkých
technológií OZE, keďže inštalácie nie sú obmedzené na určité členské štáty. Takýto
systém výkupných sadzieb by mohol pozostávať buď z pevne stanovených sadieb,
alebo z „prirážkových“ sadzieb pripočítaných k základnej cene viazanej na priemernú
cenu elektrickej energie.

Potenciálne nevýhody
–

–

–

–

–

Harmonizovaný systém zelených certifikátov môže fungovať len vtedy, ak v jeho
dôsledku vzniknú primerané ceny osvedčení a pokút v celej EÚ, a tým aj efektívny
nárast inštalácií OZE v rozličných krajinách. Výrazné výkyvy v cene zelených
certifikátov môžu viesť k zvýšeniu neistoty investorov a k redukcii nárastu OZE.
Na to, aby sa optimalizovali výkupné sadzby a aby sa udržali nízke náklady systému
výkupných taríf, je potrebných oveľa viac informácií o príslušných technológiách a
nákladoch. Ak sa tieto otázky náležite nevyriešia, systém by sa mohol stať finančne
náročným a nepružným.
Harmonizácia prostredníctvom systému zelených certifikátov bez diferenciácie podľa
technológií, by negatívne ovplyvnila dynamickú efektívnosť. Keďže takýto systém by
v prvom rade podporoval efektívnosť nákladov, rozvíjali by sa len tie technológie,
ktoré sú v súčasnosti najkonkurencieschopnejšie. Z krátkodobého pohľadu by bol
takýto výsledok priaznivý, ale investície do ďalších sľubných technológií by v
takomto systéme zelených certifikátov neboli dostatočne stimulované. Preto by mali
tento systém dopĺňať aj iné metódy.
Členské štáty, ktoré sa stanú dovozcami elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v
harmonizovanom systéme, nemusia byť ochotné platiť účet za systém, ak nebudú
pociťovať miestne priaznivé účinky (rozvoj zamestnanosti a vidieka, rozmanitosť
zdrojov energie a tým aj bezpečnosť miestnych zdrojov a zníženie lokálneho
znečistenia), ktoré by sa prejavili, keby sa obnoviteľné energie vyrábali na ich území.
Na druhej strane, ani vyvážajúce štáty nemusia byť ochotné zabezpečovať väčší objem
OZE, než potrebujú pre svoje vlastné ciele, keďže by mohol vzniknúť odpor
obyvateľstva voči budúcim inštaláciám OZE.

Komisia navrhuje proces optimalizácie národných systémov a pripomína, že nestabilita a
neefektívnosť systémov sa zväčša prenáša do vyšších nákladov pre odberateľov.
Optimalizácia sa týka ekonomických mechanizmov a efektívnosti nákladov, ale vyžaduje aj
odstránenie administratívnych a sieťových prekážok.
Členské štáty majú optimalizovať a upravovať svoje podporné systémy (Podpora výroby
elektrickej energie z obnoviteľných prírodných zdrojov energie, Oznámenie Komisie, 2005):
Zvyšovaním legislatívnej stability a znižovaním investičného rizika. Jedným z hlavných
problémov národných podporných systémov je ich nestabilita. Každá nestabilita v systéme
spôsobuje vznik vysokých investičných rizík, ktoré sa zväčša odrážajú vo vysokých nákladov
pre odberateľov. V snahe zredukovať vnímané riziká musia účastníci na trhu považovať
systém z dlhodobého hľadiska za stabilný a spoľahlivý. Redukcia investičných rizík a
zvýšenie likvidity predstavuje dôležitú úlohu predovšetkým na trhu so zelenými certifikátmi.
Koncepcia podporných mechanizmov musí minimalizovať zbytočné trhové riziko. Zvýšená
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likvidita by mohla zlepšiť možnosti dlhodobých zmlúv a zabezpečiť jednoznačnejšie trhové
ceny.
Odstraňovaním administratívnych prekážok, vrátane zjednodušovania administratívnych
postupov. Musia sa obmedziť administratívne požiadavky pre zavádzanie podporných
systémov, aby sa minimalizovalo zaťaženie odberateľov. Okrem úplnej implementácie
smernice o výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, sú v jednotlivých členských
štátoch potrebné jednoznačné pravidlá, komplexné autorizačné orgány, zavedenie
mechanizmov predbežného plánovania a jednoduchšie postupy.
Riešením sieťových otázok a transparentnosťou podmienok pripojenia. Posilňovanie prenosu
sa musí plánovať a vyvíjať v predstihu a s primeraným financovaním. Komisia v prvom rade
odporúča, aby boli zásady hradenia a zdieľania nákladov plne transparentné a
nediskriminačné. Po druhé, nevyhnutne sa musí zabezpečiť rozvoj sieťovej infraštruktúry, aby
sa prispôsobila ďalšiemu vývoju výroby obnoviteľnej energie. Po tretie, náklady súvisiace s
rozvojom sieťovej infraštruktúry musia hradiť prevádzkovatelia sietí. Po štvrté, tvorba cien
elektrickej energie v celej elektrickej sieti musí byť spravodlivá a transparentná a musí
zohľadňovať prínosy príslušného spôsobu výroby elektrickej energie.
Podporovaním rozmanitosti technológií. Niektoré podporné systémy majú tendenciu
podporovať len najsilnejšie obnoviteľné technológie vo vzťahu k nákladovej
konkurencieschopnosti. Napríklad využívanie energie príbrežného vetra by sa nikdy
nerozvinulo, keby podliehalo rovnakému finančnému systému ako energia vetra z pevniny.
Takéto systémy by mali byť doplnené o ďalšie podporné nástroje, aby sa technologický
rozvoj diverzifikoval. Správna politika celkovej podpory obnoviteľnej elektrickej energie by
mala pokrývať rozličné obnoviteľné technológie.
Členské štáty musia lepšie využívať možnosti oslobodenia od daní a znižovania daní
poskytované pre zdroje obnoviteľnej energie na základe Smernice o zdaňovaní energetických
výrobkov.
Zabezpečením kompatibility s vnútorným trhom s elektrickou energiou. V členských
štátoch EÚ prebieha proces liberalizácie energetických trhov. Toto kritérium hodnotí, ako
ľahko môže podporný systém vstúpiť na liberalizovaný energetický trh a nakoľko efektívne
funguje spolu s nástrojmi existujúcej a novej politiky.
Podporovaním zamestnanosti a miestnych a regionálnych prínosov. Podstatná časť
prínosov pre verejnosť vyplývajúcich z politiky podpory obnoviteľných zdrojov energie
súvisí so zamestnanosťou, sociálnou politikou a rozvojom vidieka, pričom sa musia
rešpektovať a náležite zohľadňovať aj ostatné ciele štátnej politiky.
Spojením opatrení na dosiahnutie energetickej efektívnosti a riadenia dopytu. Pokrok
dosiahnutý výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa kompenzuje nadmerným
nárastom spotreby elektrickej energie, ktorému treba zabrániť. Len kombinácia podporných
opatrení výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov s opatreniami na dosiahnutie
efektívneho využívania elektrickej energie koncovými užívateľmi umožní Európe dosiahnuť
ciele jej energetickej politiky.
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7.2 Analýza existujúcich opatrení a nástrojov podporujúcich využitie OZE
vo Fínsku
Po analýze dostupných dokumentov ako Renewable Energy Fact Sheet (2007), Renewable
Energy Policy Review (2006), Report by Finland on Implementation of Directive 2001/77/EC
(2007) and The share of renewable energy in the EU - Commission Staff Working Document
(2004), sa súčasné podporné opatrenia pre využitie OZE na výrobu elektriny a tepla a chladu
vo Fínsku delia na:
a) Legislatívne opatrenia
b) Finančné opatrenia a
c) Ostatné opatrenia
a) Legislatívne opatrenia
Dlhodobá klimatická a energetická stratégia predložená Fínskou vládou parlamentu 6.
Novembra 2008 je základným dokumentom stanovujúcim ciele pre využitie obnoviteľnej
energie do roku 2020 v súlade so smernicami navrhnutými Európskou radou v roku 2007.
Sektorálne ciele, ako propagácia energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, sú tiež súčasťou
tejto stratégie. Navyše stratégia zdôrazňuje Fínske záväzky voči záväznému cieľu využívania
obnoviteľnej energie pre výrobu elektriny.
Garancia prístupu do siete
Zákon o trhu s elektrinou (385/1995) garantuje prístup do siete pre všetkých užívateľov
elektriny a prevádzok na výrobu elektriny, vrátane výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie.
Napriek podmienkam pre činnosť, ktoré vytvoril zákon o trhu s elektrinou, bolo zistené,
hlavne v spojitosti s malými výrobcami elektrickej energie, že ich prístup do siete a ich
prenosové sadzby sú také, že realizácia investícií v malých prevádzkach sa spomalila.
Výsledkom bolo zníženie ziskovosti projektov. Zákon o trhu s elektrinou bol preto
novelizovaný , s účinnosťou od 1. februára 2008. Novela zákona napomáha zlepšeniu prístupu
malých producentov elektriny do distribučnej siete, podporuje kombinovanú výrobu tepla
a elektriny a využitie biopalív a obnoviteľných zdrojov energie.
Do zákona o trhu s elektrinou bolo začlenené špeciálne ustanovenie na sadzby za podporné
služby pre správcov siete. Určuje, že prevádzkovatelia distribučných systémov nesmú zahŕňať
náklady za prevádzku systému do poplatkov za prístup malých prevádzok do distribučnej
siete. Ďalej určuje, že platby za prenos, ktoré sa platia za výrobu elektriny v sieti, musia
pokryť menšiu časť nákladov prevádzkovania siete ako platby za prenos započítateľné za
spotrebu elektriny. Zavádza aj spoločné podmienky pre platbu za prenos vyrobenej elektriny
v distribučných sieťach. Okrem toho, uznesenie vlády stanovilo podrobné pravidlá regulujúce
prenosové sadzby pre výrobu elektriny a spôsob akým sú stanovené pre distribučnú sieť, ako
aj prahové hodnoty uvalené na prenosové sadzby pre výrobu elektriny úmerne k množstvu
dodanej energie. Prevádzkovatelia distribučných systémov musia spĺňať tieto požiadavky.
Garancia pôvodu
Systém „garancie pôvodu” pre elektrinu sa vo Fínsku implementoval prostredníctvom zákona
o verifikácií a notifikácií pôvodu elektriny (1129/2003) a uznesenia vlády o verifikácií
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pôvodu elektriny (1357/2003). Systém garancie pôvodu sa v blízkej budúcnosti bude
rozširovať v súlade so smernicou o kombinovanej výrobe tepla a elektriny, aby sa zahrnula aj
efektívnejšia kombinovaná výroba tepla a elektriny.
b) Finančné opatrenia
Podľa dostupných údajov sú takéto finančné opatrenia na trhu s OZE určené pre podporu
elektriny a podporu vykurovania a chladenia (www.erec.fi):
Podpora pre elektrinu
Fínsky trh s energiou je plne liberalizovaný až na úroveň individuálnych súkromných
spotrebiteľov. Podpora trhu s elektrinou z obnoviteľných zdrojov pozostáva z nasledovných
finančných opatrení, t.j. investičných dotácií a vrátenia daní (Rámček 8).
Rámček 8
Finančné opatrenia pre výrobu elektriny s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Investičné dotácie:
Stavebné náklady prevádzok využívajúcich obnoviteľné zdroje sú spolufinancované
vládou. V posledných rokoch sú prevádzky využívajúce drevo na výrobu energie a paliva
jednými z najviac prosperujúcich z tejto schémy (60% celkových finančných príspevkov
v roku 2006).
Vrátenie dane pre dodávateľov elektriny z obnoviteľných zdrojov:
Fínska vláda uložila daň za kWh na všetkých dodávateľov elektriny, ktorí ju presúvajú na
ich konečných spotrebiteľov. Vláda vracia túto daň dodávateľom elektriny
z obnoviteľných zdrojov.
Zdroj: Renewable Energy Policy Review - Finland, EREC 2008

Podpora pre vykurovanie a chladenie
Podpora trhu pre vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov pozostáva z nasledovných
finančných opatrení, t.j. investičných dotácií a daňových stimulov (Rámček 9).
Rámček 9
Finančné opatrenia pre vykurovanie a chladenie s využitím obnoviteľných zdrojov
energie
Investičné dotácie:
Stavebné náklady prevádzok využívajúcich obnoviteľné zdroje sú spolufinancované
vládou s príspevkami do 30%. Toto platí pre podniky. Priama investičná podpora je
vyhradená pre jednotlivé zariadenia spaľujúce biomasu na výrobu tepla.
Daňové stimuly:
Dane uložené na tepelnú energiu sú kalkulované na báze čistých uhlíkových emisií
vstupných palív a pre obnoviteľné zdroje energie s nulovými emisiami.
Zdroj: Renewable Energy Policy Review - Finland, EREC 2008
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Zavedenie obchodu s emisiami v roku 2005 podnietilo vo Fínsku implementáciu zmien
v podpornej schéme pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie. Daňová úľava
pre výrobu elektriny s využitím dreva a drevných palív, odpadového plynu z metalurgických
procesov a chemické reakčné teplo bola zrušená na začiatku roku 2007. Ostatné dotácie pre
výrobu elektriny, ako napríklad dotácie pre veternú energiu, malé prevádzky na výrobu tepla
a elektriny, recyklované palivá, lesné štiepky a bioplyn boli ponechané (Report by Finland on
Implementation of Directive 2001/77/EC, 2007).
V roku 2006 boli zavedené nové smernice vládnej podpory pre investície u obnoviteľnej
energie. V súlade s týmito smernicami, investičné dotácie v sektore obchodu s emisiami boli
pozastavené, okrem tých, ktoré boli zamerané na inovatívne technologické projekty. Mimo
sektoru obchodu s emisiami, pretrváva podpora vrátane investičných projektov využívajúcich
konvenčné technológie.
Využitie nových podporných schém, resp. ich možné rozšírenie, bude opätovne posúdené, ak
stimuly vytvorené prostredníctvom obchodu s emisiami a súčasná schéma založená na
investičných príspevkoch a daňových úľavách nedokážu dostatočne podporiť obnoviteľnú
energiu. Nárast trhových cien elektriny a nárast nákladov pri využívaní palív produkujúcich
emisie, vyvolaný emisnou obchodnou schémou, robia spolu viac pre zlepšenie
konkurencieschopnosti drevného paliva ako tradičné investičné príspevky a daňové úľavy.
Očakáva sa, že nové obchodovacie obdobie s emisiami, ktoré začalo v roku 2008, prinesie
ďalší nárast cien elektriny a tým ďalšie zlepšenie konkurencieschopnosti elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov energie.
Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov je propagovaná v mnohých krajinách EÚ
prostredníctvom zelených certifikátov a výkupných cien založených na povinných nákupoch.
Prvý Fínsky projekt výkupných cien pre produkciu energie z obnoviteľných zdrojov
predstavuje zavedenie výkupných cien uvedených vo vládnom programe pre zariadenia
využívajúce bioplyn s kapacitou pod 20 MW. Schéma zahŕňa prevádzky využívajúce ako
palivo biomasu, odpad z bitúnkov, rozličné druhy exkrementov hospodárskych zvierat alebo
mestský odpad.
Štrukturálne fondy EÚ pre programovacie obdobie 2007-2013 patria medzi finančné
opatrenia na financovanie projektov využívajúcich OZE (obrázok 30). Počas
programovacieho obdobia 2007-2013 sa Fínsko zaviazalo plniť ciele programov Regionálnej
konkurencieschopnosti a zamestnanosti a Európskej teritoriálnej kooperácie. Cieľ
Regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti zvýrazňuje potrebu sústrediť sa na
výskum, inovácie, dostupnosť a tvorbu pracovných miest. Investície do ľudského kapitálu sú
hlavnou prioritou v regulácii ekonomických a štrukturálnych zmien.
Cieľ Európskej teritoriálnej kooperácie a programu Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva (the

European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) sú zamerané na posilnenie
integrácie v pohraničných regiónoch a v širších oblastiach cezhraničnej spolupráce a podporu
tvorby a posilnenia medziregionálnych a medzimestských sietí. V rámci programovacieho
obdobia 2007-2013 bude Fínsko participovať v deviatich programoch Európskej teritoriálnej
kooperácie a troch ENPI programoch.
Podpora EÚ poskytuje dodatočné zdroje pre snahy Fínska o národný rozvoj. Počas obdobia
2007-2013 dostane Fínsko približne 1,7 miliardy €. Navyše, programy EÚ budú zahŕňať
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okolo 2,01 miliardy € národných verejných prostriedkov (ústredná vláda 75%, samosprávy
25%) a odhadovaných 2,3 miliardy € súkromných prostriedkov. Úžitok vyplývajúci z daných
prostriedkov bude väčší ako ich celková suma, vďaka novým modelom a zdokonaleniu
činností vytvorených financovanými projektami.
Fínsky Národný strategický referenčný rámec (NSRR) určuje ciele a cieľové oblasti pre
poskytovanie finančných prostriedkov pre rozvojové projekty. Operačné programy NSRR
a Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERRF) pre obdobie 2007-2013 boli prijaté
Európskou Komisiou v septembri 2007.
NSRR je implementovaný s pomocou operačných programov. Tie určujú opatrenia v súlade
s NSRR oblasťami, sústreďujúc sa na tie opatrenia, ktoré ponúkajú najlepšiu podporu
vnútroštátnych a regionálnych trendov rozvoja.
Fínsky NSRR je určený na posilnenie národnej a regionálnej konkurencieschopnosti,
zamestnanosti a blahobytu. Programy Štrukturálnych fondov budú podporovať opatrenia,
ktoré budú reagovať na nárast domácej a medzinárodnej konkurencie, flexibilne predchádzať
a reagovať na očakávané zmeny vo svetovej ekonomike, vytvárať atraktívne obchodné
aktivity, schopnosti, pracovné a životné podmienky a zmenšovať rozdielnosť rozvoja medzi
regiónmi. NSRR berie do úvahy regionálne charakteristiky alokovaním opatrení
predovšetkým na východe a severe Fínska, v riedko osídlených oblastiach a náročných
oblastiach na juhu a západe Fínska. V rámci cezhraničnej spolupráce sa priority Fínska
zameriavajú na vonkajšie hranice Európskej únie (Fínsko/Rusko), severné regióny
a partnerstvo v okolí Baltického mora.
Operačné programy podľa cieľa Regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti sú
navrhnuté na posilnenie Fínskej národnej a regionálnej konkurencieschopnosti, zohľadňujúc
regionálne charakteristiky a základné princípy kohéznej politiky. Strategické cieľové oblasti
zahŕňajú zlepšenie prevádzkových podmienok pre konkurencieschopné a inovatívne
podnikanie, podporu vstupu firiem na medzinárodné trhy, budovanie sietí, propagáciu
vyrovnaného regionálneho rozvoja a podporu najdôležitejších firiem v regiónoch, ktoré
zlepšia atraktivitu príslušných oblastí.
Štrukturálne fondy pre obdobie rokov 2007-2013, spadajúce pod cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Fínsko obsahujú celkovo 1 590 miliónov €, z čoho
podiel Európskeho regionálneho rozvojového fondu predstavuje 974,3 milióna €, kým
Európsky sociálny fond prispeje 615,4 miliónmi €.
Celková výška fondov pre operačné programy pod cieľom Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť bude čerpaná zo štrukturálnych fondov, národného verejného financovania
a súkromného financovania. Pomer štrukturálnych fondov k národným verejným fondom
bude 50/50 v operačných programoch ERRF pre východné a severné Fínsko a v pomere 40/60
v operačných programoch ERRF pre južné a západné Fínsko. Odhaduje sa, že centrálna vláda
vymedzí vyššie uvedeným programom počas programovacieho obdobia 842,2 milióna €.
Európsky regionálny rozvojový fond (ERRF) financuje projekty podporujúce podnikanie,
inovácie, regionálnu kvalifikačnú štruktúru a aktivity výskumu a vývoja (VaV).
Opatrenia v rámci Štrukturálnych fondov EÚ budú v členských štátoch realizované ako
súčasť operačných programov Národného Strategického Referenčného Rámca (NSRR). Počas
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programovacieho obdobia 2007-2013 sa vo Fínsku realizujú štyri rozsiahle operačné
programy ERRF: južné, východné, západné a severné Fínsko. Operačné programy boli
ratifikované Európskou komisiou medzi 27. a 28. septembrom 2007 a implementujú Fínsky
NSRR pre obdobie 2007-2013 prijatý komisiou 12. septembra 2007.
Štrukturálne fondy EÚ v programovacom období 2007-2013

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť

Európsky
Regionálny
Rozvojový Fond

Európsky sociálny
fond

Cieľ Územná spolupráca

Cezhraničná
spolupráca

Nadnárodná
spolupráca

Medzioblastná

spolupráca

Obr. 30: Regionálna a štrukturálna politika Fínska založená na politike EÚ
Zdroj: www.tem.fi

Operačný program Európsky sociálny fond (ESF) pre Fínsko v období 2007-2013 je
celoštátny. Operačný program ESF rozdelený do národnej a regionálnych sekcií.
Pre programovacie obdobie 2007-2013 je dostupných spolu 1,4 milióna €, z čoho ESF
predstavuje 615 miliónov €. Navyše k ESF prispejú fondy ústrednej vlády a miestnych
samospráv a súkromného sektoru. Zo štátnych verejných prostriedkov bolo pre tento program
vyčlenených 779 miliónov €. Tieto fondy budú rozdeľované počas obdobia siedmich rokov
a prostredníctvom niekoľkých orgánov.
Cieľ programu Európskej územnej spolupráce je založený na programe INTERREG z rokov
1990-2006 s konkrétnym cieľom podporovať spoluprácu pozdĺž vnútorných hraníc EÚ.
Programy pod cieľom Európskej územnej spolupráce sú spolufinancované Európskym
regionálnym rozvojovým fondom (ERRF) a ústredným zodpovedným orgánom je Ministerstvo
zamestnanosti a hospodárstva.
Cieľ Európskej územnej spolupráce je rozdelený do programov pre cezhraničnú, nadnárodnú
a medziregionálnu spoluprácu. Sú zamerané na posilnenie integrácie v pohraničných oblastiach
a v širších oblastiach cezhraničnej spolupráce a na podporu zakladania a posilňovania
medziregionálnych a medzimestských sietí.

Celkový rozpočet EÚ pre ciele Európskej územnej spolupráce predstavuje 7,75 milióna € pre
programovacie obdobie 2007-2013, poskytovaný Európskym regionálnym rozvojovým
fondom, založeným na nasledovnom finančnom pláne:
– cezhraničná spolupráca: 5,576 milióna €, k tomu 200 miliónov € k Mierovému
programu
– nadnárodná spolupráca: 1,581 milióna €
– medziregionálna spolupráca: 392 milióna €
Zmluvná schéma pre komunálny sektor má dve alternatívy zmluvných modelov. Veľké
a stredne veľké samosprávy môžu využívať bilaterálne zmluvy o energetickej efektívnosti
medzi Ministerstvom zamestnanosti a hospodárstva a dotyčnej samosprávy. Malé spoločnosti
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môžu sa pripojiť k energetickému programu riadenému firmou Motiva, s.r.o., do ktorého sa
môže samospráva zapojiť podpísaním prístupového dokumentu. Zmluvu o energetickej
efektívnosti s Ministerstvom zamestnanosti a hospodárstva môže podpísať mesto alebo obec
s viac ako 5000 obyvateľmi a združenie obcí so spotrebou energie presahujúcou 20000 MWh
za rok. Mestá alebo obce s 5000-20000 obyvateľmi a združenia obcí so spotrebou energie
medzi 5000-20000 MWh za rok si môžu vybrať medzi zmluvou o energetickej efektívnosti
a energetickým programom.
Model pre zmluvy o energetickej efektívnosti bol navrhnutý expertmi z Ministerstva
zamestnanosti a hospodárstva, z miest Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku a Oulu
a z s.r.o. Motiva. Program pre komunálnu energiu bol navrhnutý Ministerstvom zamestnanosti
a hospodárstva, Asociáciou Fínskych miestnych a regionálnych orgánov a s.r.o. Motiva.
Zodpovednosť za prípravu zmluvy o energetickej efektívnosti pre distribúciu tepla a palív pre
dopravu je v kompetencii sektora Fínskej ropnej a plynovej federácie, Federácie pre olejové
a plynové vykurovanie, Federácie Fínskych predajcov paliva a dopravných služieb (SBL)
a s.r.o. Öljyalan Palvelukeskus. Ostatní signatári zmluvy o energetickej efektívnosti sú Neste
Marketing Ltd., a.s. Shell Ab, a.s. St1, Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) a a.s. Teboil
Ab.
c) Ostatné opatrenia
TEKES, Fínska agentúra pre financovanie technológií a inovácií zabezpečovala a v súčasnosti
dokončila Program distribuovaných energetických technologických systémov (DENSY).
Súčasťou programu boli aj vyvinuté malokapacitné systémy pre výrobu, konverziu a
uskladňovanie energie, spolu so súvisiacimi službami. Napríklad vykonali výskum napojenia
distribuovanej výroby energie do siete. Jedným z produktov vyvinutých pre tento účel je
simulačný program (software). V riedko osídlených oblastiach môže distribuovaná výroba
elektriny zaručiť dodávku elektriny a vcelku znížiť narušenie stability siete.
TEKES v súčasnosti zabezpečuje široko rozsiahly technologický program Climbus, zameraný
na podnikateľské príležitosti súvisiace s ovplyvňovaním klimatickej zmeny. Program zahŕňa
obdobie rokov 2004-2009 a jeho celkový rozpočet je približne 70 miliónov €. Jedna
z hlavných oblastí štúdia súvisí s produkciou čistej energie a palív. Hlavné podoblasti sú
náhrada uhlia obnoviteľnými zdrojmi energie v produkcii energie (technológie, produkty,
celkové koncepcie a služby, ktoré zvyšujú podiel biomasy v existujúcich kotlov na uhlie alebo
ktoré nahradzujú výrobu energie z uhlia novou technológiou), zlepšenie výkonnosti a pomeru
výroby elektrickej energie ku teplu (vrátane rozvoja nových riešení v technológií kotlov za
účelom zlepšenia efektívnosti výroby elektriny a nových riešení výroby elektriny založených
na splyňovaní biomasy) a riadení reťazcov produkcie bioenergie (rozvoj prevádzkových
modelov a podporných služieb a techník za účelom zlepšenia manažmentu celkového
bioenergetického reťazca a tým nákladovej efektívnosti na trhoch, ktoré sú najdôležitejšie pre
fínske firmy).

7.3 Analýza existujúcich opatrení a nástrojov podporujúcich využitie OZE
na Slovensku
Po analýze dostupných dokumentov ako Renewable Energy Fact Sheet (2007), Správa
Slovenskej republiky o implementácií Smernice 2001/77/ES (2007), Stratégia vyššieho
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využitia obnoviteľných prírodných zdrojov energie v SR (2007), The share of renewable
energy in the EU - Commission Staff Working Document (2004), Prehľad možných zdrojov
finančných prostriedkov - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (2008), The effects
of property transformation on forestry entrepreneurship and innovation in the context of
Slovakia (ŠÁLKA, LONGAUER, LACKO, 2006) sa súčasné podporné opatrenia pre využitie OZE
na výrobu elektriny a tepla a chladu delia na:
a) Legislatívne opatrenia
b) Finančné opatrenia a
c) Ostatné opatrenia
a) Legislatívne opatrenia
Implementácia smernice 2001/77ES bola zabezpečená prijatím legislatívnych noriem v
rokoch 2004 a 2005. V tomto období prijaté zákony, resp. ich novelizácie sú aj v súčasnosti
základným právnym rámcom pre zvyšovanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie, pričom podporným mechanizmom je povinnosť vykupovať elektrinu z OZE,
stanovenie pevných výkupných cien takto vyrobenej elektriny a jej prednostného prenosu
a distribúcie. Oblasť podpory OZE upravujú nasledujúce zákony a nariadenia vlády:
– Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“)
– Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
trhu s elektrinou
– Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o
zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v
znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z.
S účinnosťou od 1. apríla 2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pri výkupe
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spôsob tvorby výkupných cien po dobu najviac 12
rokov.
Povolenie pre podnikateľov v energetike sa nevyžaduje pre výrobu a dodávky elektriny
produkovanej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným
výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie biomasy
(zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol zmenený a doplnený zákonom č. 112/2008 Z.z. z 14.2.2008).
Zákon č. 276/2001 Z.z. v platnom znení ustanovuje, že cenovej regulácií podlieha výroba
elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Na základe tohto ustanovenia Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví stanovuje každoročné pevné výkupné ceny pre elektrinu
z obnoviteľných zdrojov energie.
Výkupné ceny
Systém pevných výkupných cien (ďalej ceny) existuje od roku 2005. Ceny elektriny
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie boli určené pre rok 2008 s predpokladanou dobou
návratnosti investície 12 rokov ako pevné ceny nasledovným spôsobom:
– elektrina produkovaná zo spaľovania biomasy
a) cielene pestovanej biomasy
3150 Sk/MWh,
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b)

odpadnej biomasy pre zariadenie uvedené do prevádzky
do januára 2005
c) odpadnej biomasy pre zariadenie uvedené do prevádzky
po januári 2005
d) odpadnej biomasy z výroby bioetanolu
– spoluspaľovanie biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami
a) pre zariadenie uvedené do prevádzky
do 1. januára 2005
b) pre zariadenie uvedené do prevádzky
po 1. januári 2005

2190 Sk/MWh,
2960 Sk/MWh,
3600 Sk/MWh
2190 Sk/MWh,
2650 Sk/MWh,

Uvedené pevné ceny za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie sú uplatňované
na základe potvrdenia o pôvode elektriny. Ak pri obstaraní zariadenia na výrobu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie bola použitá niektorá iná forma štátnej pomoci alebo
príspevok z fondu EÚ, tak sa pevné ceny za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov
energie v zariadení uvedeného do prevádzky po 1. januári 2005 znižujú v závislosti na výške
použitej štátnej pomoci alebo príspevku z fondu EÚ takto:
a) v rozsahu do 30% celkových obstarávacích nákladov o 4%,
b) v rozsahu do 40% celkových obstarávacích nákladov o 8%,
c) v rozsahu do 50% celkových obstarávacích nákladov o 12% a
d) v rozsahu viac ako 50% celkových obstarávacích nákladov o 16%.
Garancia pôvodu
Záruky o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva, na základe žiadosti
výrobcu, nezávislý orgán – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zabezpečenie spoľahlivosti
záruk o pôvode je v Nariadení vlády č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie trhu s elektrinou. Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny sa vydáva výrobcovi
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na jeho žiadosť. Potvrdenie o pôvode vyrobenej
elektriny, ktoré bolo vydané v členských štátoch EÚ platí aj v Slovenskej republike.
Garancia vstupu do siete
Podľa zákona o energetike, producent vyrábajúci elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie
užíva právo prednostnej transmisie elektriny, distribúcie a dodávok, ak výrobné zariadenia
určené pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov spĺňajú technické a obchodné termíny
a podmienky.
Distribúcia elektriny
Podľa zákona o energetike, producent vyrábajúci elektrinu z obnoviteľných zdrojov užíva
právo prednostnej distribúcie elektriny, ak výrobné zariadenia určené pre produkciu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie spĺňajú technické a obchodné termíny a podmienky.
Prednostný nákup elektriny vyrobenej z OZE
Systém operátorov musí prednostne nakupovať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov
energie za účelom pokrytia ich strát.
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b) Finančné opatrenia
Na dosiahnutie stanovených cieľov sú potrebné finančné opatrenia, ktoré pokryjú podporu pre
domácnosti, súkromný a verejný sektor. Pre domácnosti bol navrhnutý Program vyššieho
využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, pre ostatné sektory sú to opatrenia v
rámci Štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2007-2013. K finančnej podpore
OZE možno zaradiť aj Environmentálny fond, ktorý poskytuje ročne komunálnej sfére 30 mil.
SKK (995 tis. €).
Pre dosiahnutie cieľov v oblasti tepla je potrebné od roku 2007 do roku 2015 zabezpečiť
investičnú podporu pre využitie slnečnej energie a biomasy na vykurovanie a ohrev vody pre
byty a rodinné domy pre fyzické osoby vo forme dotácií na kotly na biomasu.
Ide o podporu domácností, ktoré nie sú oprávnené čerpať zo Štrukturálnych fondov EÚ, preto
jediným riešením bolo vytvoriť Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach financovaný zo štátneho rozpočtu SR (ŠR). Dotácie budú pridelené po
splnení určitých kritérií, pričom podrobnosti programu upravuje Smernica Ministerstva
hospodárstva SR o poskytovaní finančných prostriedkov zo ŠR. Celková výška finančných
prostriedkov vyčlenených na jeden rok bude 100 mil. SKK (3 319 391 €) (Rámček 10).
Ročná inštalácia 1 000 zariadení je plánovaná v priemernej cene 100 000 SKK (3 319 €).
Zdroje pre štátny rozpočet predstavujú v priemere 25 mil. SKK na rok (829 tis. €).
Výroba tepla z OZE je propagovaná prostredníctvom Programu podporujúceho úsporu
energie a využitia OZE (2003). Má za cieľ vytvoriť vhodné podmienky pre investície. Dotácie
do výšky 100 000 € sú takisto dostupné pre (re)konštrukcie zariadení pre výrobu tepla z OZE.
Oslobodenie od spotrebnej dane je udelené pre výrobu elektriny z OZE. Táto regulácia je
platná pre kalendárny rok, v ktorom je zariadenie uvedené do prevádzky a potom na dobu
piatich po sebe nasledujúcich rokov.
Podpora OZE zo Štrukturálnych fondov bude možná prostredníctvom Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ktorý je zameraný na zvýšenie
energetickej efektívnosti (Rámčeky 11-13). Všetky odvetvia národného hospodárstva by mali
podporovať hlavne verejný a súkromný sektor.
Hlavným cieľom tohto opatrenia je redukovať spotrebu energie v priemysle prostredníctvom
úspor energie a zvýšením efektívnosti, ako aj nárastom podielu výroby elektriny a tepla
z OZE na úroveň porovnateľnú s ostatnými krajinami EÚ. Podporované budú programy, ktoré
vedú k nárastu využitia OZE a orientované na úsporu a efektívnosť využitia energie. To
znamená, že regióny (nomenklatúrne územné jednotky – NUTS II) s výnimkou
Bratislavského kraja sú zaradené do Cieľa Konvergencia a budú môcť využívať podporu zo
Štrukturálnych fondov EÚ aj v programovom období 2007-2013 (Rámček 12).
Je potrebné sústrediť opatrenia v Štrukturálnom fonde u verejného sektoru hlavne na využitie
biomasy. Týmto sa má zvýšiť prechod na vykurovanie biomasou (pelety, brikety a štiepky).
Je potrebné podporiť rekonštrukcie kotlov prednostne na využitie biomasy v budovách škôl
a v inštitúciách sociálnych služieb.
Priorita osi č. 2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast obsahuje
opatrenia pre sektor energetiky, hlavne podopatrenie č. 2.1 Zvyšovanie energetickej
efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií
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v energetike, čo je najdôležitejšia časť OP KaHR pre využitie OZE. Rámček 13 uvádza
oprávnené a neoprávnené výdavky pre podnikateľov.
Rámček 10
Program vyššieho využitia biomasy v domácnostiach - priama podpora
Právny základ
Program Ministerstva hospodárstva SR vytvorený na základe uznesenia vlády SR č.
383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR.
Poskytovateľ pomoci
MH SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Forma pomoci – priama pomoc
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku pre inštalované
zariadenia uvedené v tomto programe na základe predloženia žiadosti, ktorej prílohou je
rovnopis alebo úradne overená kópia faktúry, resp. iného relevantného dokladu o
nadobudnutí zariadenia.
Výška pomoci:
Pre rodinné domy je výška dotácie na kotly na biomasu určená na 25 % z ceny kotla na
biomasu. Maximálna výška dotácie nepresiahne 25 000 Sk.
Schválený rozpočet
Ročný rozpočet je stanovený na 100 000 000 SKK (3.3 mil. €) (vrátane podpory pre
solárnu energiu). Finančné zdroje budú špecifikované pre príslušný rok.
Obdobie poskytovania pomoci
Program je platný do konca roku 2015.
Prijímatelia pomoci
Program je určený pre domácnosti.
Zdroj podrobnej informácie
Program bol schválený v PV MH SR
Zdroj: Prehľad možných zdrojov finančných prostriedkov - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, 2007
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Rámček 11
Operačný Program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) 2007-2013
Prioritné osi programu

2 - Energetika

Opatrenia

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
energetike
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Sprostredkovateľské orgány pod
riadiacim orgánom (SO/RO)
Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa
§2 ods. 2 Obchodného zákonníka registrované na území SR

Zdroj: Prehľad možných zdrojov finančných prostriedkov - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, 2007

Rámček 12
Finančná tabuľka OP KaHR 2007-2013
Prioritné osi programu
Opatrenia
Orientačné finančné alokácie
(ERDF + štátny rozpočet)
Intenzita priamej pomoci
prijímateľom

2 - Energetika
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike
144 136 927 €
NUTS II Západné Slovensko - 40 %
NUTS II Stredné a Východné Slovensko - 50 %

Zdroj: Prehľad možných zdrojov finančných prostriedkov - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, 2007
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Rámček 13
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Oprávnené výdavky:
Neoprávnené výdavky:
− obstaranie dlhodobého majetku , pričom
− úroky z úverov a pôžičiek,
cena samostatne hnuteľného majetku
− leasing,
definovaná v zmysle § 25 ods. 5 zákona
− poistné platené doma i v zahraničí,
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
platené úroky, pokuty a penále,
− vybudovanie objektov súvisiacich
− poplatky za bankové služby, colné
výlučne len s technológiou a ich
poplatky a dane,
rekonštrukciou, pričom v prípade schémy − odstavenie atómových elektrární z
de minimis nesmú výdavky na stavebné
prevádzky,
objekty súvisiace s výlučne
− výdavky na nákup pozemkov a
s technológiou presiahnuť 25 % z
nehnuteľností,
celkových oprávnených výdavkov na
− výdavky na výstavbu nových priestorov,
projekt,
− výdavky na obstaranie dopravných
− rekonštrukcia objektov za účelom
prostriedkov a dopravných zariadení,
zlepšenia ich energetickej hospodárnosti, − výdavky vynaložené na obstaranie
− obstaranie dlhodobého nehmotného
použitého hmotného majetku,
majetku, pričom obstarávacia cena
− výdavky na jednoduché nahradenie
software, patentových práv, licencií,
zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
know-how alebo nepatentovaných
novými strojmi/prístrojmi zariadeniami
technických vedomostí je definovaná
s takou istou výkonnosťou,
v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002
− všetky osobné výdavky,
Z.z. o účtovníctve a podiel výdavkov na
− prevádzkové výdavky,
obstaranie dlhodobého nehmotného
− výdavky vynaložené v súvislosti
majetku nesmie presiahnuť 25 %
s vypracovaním predloženého projektu,
z celkových oprávnených výdavkov na
zaplatená DPH v prípade , ak je
projekt.
prijímateľ platiteľ DPH v súlade
s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým
sa mení Nariadenie Rady ES
č.1685/2000
− výdavky na marketing.
Predpokladané schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)
Zdroj: Prehľad možných zdrojov finančných prostriedkov - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, 2007

Využitie OZE je podporované aj prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
cez os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
s opatrením pod kódom 123 „Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva“. Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť primárne spracovanie a predajnosť
produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podporou zlepšenia efektivity,
spracovania obnoviteľných zdrojov energie, podporou nových technológií a využitia nových
trhov.
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Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom (Programu rozvoja vidieka SR
2007-2013 os 1; kód 123):
– zavádzania výroby nových produktov; novej techniky/technológií;
– zlepšovania kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch;
– zavádzania a rozširovania informačných a komunikačných technológií;
– spracovania obnoviteľných zdrojov energie.
Oprávnené sú investície pre lesné hospodárstvo a OZE. V prípade podpory investícií do
produktov lesného hospodárstva založených na spracovaní dreva ako suroviny sa podporujú
len činnosti pred jeho priemyselným spracovaním. Podporované činnosti
prvospracovateľských sektorov taktiež zahŕňajú nasledovné: výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových ciest; obstaranie,
rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva,
t.j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva (pridružená drevárska prvovýroba),
spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín,
zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.) a na spracovanie a využívanie
obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie), strojov a
zariadení na výrobu biomasy (podporované sektory: lesné hospodárstvo).
Opis potrieb a zámerov so zreteľom na celkové zlepšenie výkonnosti podnikov pre
podporovaný sektor č. 10 - Lesné hospodárstvo:
V budúcnosti sú potrebné investície v odvetví okrem iného na zlepšenie technického a
technologického vybavenia lesných podnikov s cieľom zlepšenia využitia ťažbového odpadu
na produkciu environmentálne vhodných energetických médií, ako aj využitia nedrevných
produktov lesa. Tieto investície zabezpečia primeranú diverzifikáciu príjmov subjektov
hospodáriacich na lesnej pôde.
Opis potrieb a zámerov so zreteľom na celkové zlepšenie výkonnosti podnikov pre
podporovaný sektor č. 11- Obnoviteľné zdroje energie:
Podpora spracovania materiálov obnoviteľnej energie je v záujme naplnenia národných
záväzkov v oblasti biopalív a biomasy v rámci EÚ.
Oprávnené výdavky
1. Investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. Investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. Vlastná práca.
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) v prípade spracovania lesných produktov:
a) fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES),
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
– súkromných vlastníkov a ich združení,
– obcí a ich združení,
– cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené
v obchodnom zákonníku.
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b) fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES),
poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva za predpokladu poskytovania týchto služieb len
subjektom uvedeným v bode a).
Druh podpory
Druh podpory:
Spôsob financovania:
Typ investície:

nenávratný finančný príspevok
podielové financovanie
zisková

Výška podpory
Maximálna sadzba podpory sa obmedzuje na mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES. V prípade lesného hospodárstva sa podpora obmedzuje na
mikropodniky.
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
– 50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50
% predstavujú vlastné zdroje;
– 40 % (20 % EÚ, 20 % SR) pre ostatné oblasti, pričom minimálne 60 % predstavujú
vlastné zdroje.
V prípade podnikov, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 odporúčania Komisie
2003/361/ES a majú do 750 zamestnancov alebo obrat do 200 miliónov EUR, sa maximálna
výška pomoci znižuje o polovicu.
Medzi ostatné programy a schémy priamej a nepriamej pomoci pre podnikateľov v rámci OP
KaHR (2007-2013) patria nasledovné:
– Zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci
– Podpora malého a stredného podnikania (MSP) prostredníctvom siete
inkubátorov a implementácia metódy Research-based Spin-off
– Program “Euro Info Centrum”
– Program národného webového sídla pre MSP
– Program vzdelávania, školení a poradenstva
– Poskytovanie nenávratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu
c) Ostatné opatrenia
Informačná kampaň Program informačnej podpory OZE prostredníctvom regionálnych
agentúr, internetu (tematicky zamerané web stránky), školení, brožúr a mediálnych spotov
patrí k ostatným opatreniam. Finančné prostriedky na informačnú kampaň budú čerpané zo
štrukturálnych fondov alebo OP KaHR, spomenutej ako ostatné programy a schémy priamej
a nepriamej podpory.
Vzhľadom na nízke povedomie je potrebné začať celoplošnú a dlhodobú informačnú aktivitu
na viacerých úrovniach s využitím existujúcej informačnej infraštruktúry a aktívnych aktérov
v tejto oblasti. Nositeľmi kampane by mali byť regionálne médiá s podporou celoslovenského
vysielania STV, SRo ako aj špecializované časopisy a informačné portály venované bývaniu
a životnému štýlu.
Cieľom je sústrediť sa na vybrané cieľové skupiny:
– individuálnych používateľov (domácnosti) a správcovské spoločnosti
pre oblasť využívania kotlov na spaľovanie peliet, brikiet a štiepok,
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–
–

poľnohospodárstvo a komunálnu sféru pre oblasť lokálneho vykurovania a
kogeneráciu na báze bioplynu a spaľovania pevnej biomasy,
malí investori (skupina vlastníkov, podielnické družstvo) – pre menšie projekty

Je potrebné zdôrazňovať problematiku
a stredných školách, podporiť zavádzanie
OZE na stredných odborných školách
prírodovedecké smery na aplikácie OZE,
efektívnosti budov a zariadení.

OZE vo vzdelávacom procese na základných
nových technických smerov v oblasti využívania
a profilovať vybrané technické, ekonomické a
ako aj šetrenia energie a zvyšovanie energetickej

Ľahšia implementácia nových technológií si vyžaduje realizovať pilotné, resp. demonštračné
projekty prioritných obnoviteľných zdrojov energie. Podporené by mali byť najmä tie pilotné
projekty, ktoré smerujú do verejných objektov ako sú školy a úrady.
Výskumné projekty v oblasti OZE majú vysoký potenciál pre rýchlu inováciu a transformáciu
výsledkov do lepších a efektívnejších technológií. Okrem tradičného silného postavenia
technických vied, sa tu otvára doposiaľ zanedbávaný potenciál aj pre prírodovedné
a spoločensko-ekonomické vedy.
Účinná štátna podpora výskumu a vývoja technológií OZE bude realizovaná prostredníctvom
štátneho programu výskumu a vývoja zameraného na podporu technológií.
Nová dlhodobá vedecká a technická politika by mala zahŕňať využitie OZE medzi prioritami.
Prehľad existujúcich opatrení a nástrojov podporujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov
energie vo Fínsku a na Slovensku je prezentovaný v Rámčekoch 14 a 15.

71

Rámček14
Existujúce opatrenia a nástroje podporujúce využitie OZE vo Fínsku
Prostredie
Základ Fínskej politiky pre obnoviteľné zdroje je definovaný v Akčnom pláne pre
obnoviteľné zdroje. Najdôležitejším cieľom je zvýšiť budúcu konkurencieschopnosť
OZE. Plán kladie silný dôraz na aktivity výskumu a vývoja pre dosiahnutie takého
výsledku v dlhodobom meradle. Zdaňovanie fosílnych palív formuje hlavný nástroj pre
implementáciu obnoviteľných zdrojov v krátkodobom horizonte.
Ciele
Cieľ využitia OZE na výrobu elektriny podľa smernice EÚ je pre Fínsko 31,5% hrubej
domácej spotreby elektriny v roku 2010 a cieľ pre podiel energie z OZE na konečnej
spotrebe energie je 38% v roku 2020.
Stav trhu s obnoviteľnou energiou
Obnoviteľné zdroje pokrývajú približne 24% celkovej spotreby elektriny vo Fínsku
dodávanej dvomi kľúčovými zdrojmi: vodnou energiou (52,2 %) a biomasou (47,1%).
Podiel OZE na celkovej spotrebe energie dosiahol 28,5% v roku 2005.
Hlavné podporné politiky
Programy VaV: Malovýroba a využitie drevných palív; DENSY
Akčný plán pre OZE
Akčný plán pre OZE - výroba tepla (priame opatrenie)
Energy Aid (energetická podpora, priame opatrenie)
Štrukturálne fondy v programovacom období 2007-2013
Hlavné legislatívne opatrenia
Garancia pôvodu
Garantovaný prístup do siete
Hlavné finančné opatrenia
Pre elektrinu z OZE: Oslobodenie od dane kombinované s investičnými stimulmi
Pre teplo a chlad z OZE: Investičné dotácie, daňové stimuly
Oslobodenie od dane pre elektrinu z OZE. Na rozdiel od elektriny z fosílnych alebo
jadrových zdrojov, elektrina z OZE je oslobodená od dane platenej konečným
užívateľom. V porovnaní so zemným plynom to pre OZE prináša (2004): biomasa /
mini-hydro 42 € /MWh, vykurovacie palivá z biomasy 1 € /GJ
Dotácie na najmladšie výchovné ťažby: ťažba - 7 €/m3, štiepkovanie - 4.25 €/m3
Vrátenie dane a investičné dotácie pre nové investície, ktoré sú 40% na výrobu elektriny
z veternej energie a 30% na jej výrobu z ostatných OZE.
Ostatné opatrenia, politiky a schémy
TEKES - Fínska agentúra pre financovanie technológií a inovácií
Programy organizované prostredníctvom Motiva s.r.o., VTT, ADATO Energy s.r.o.
Kľúčové faktory
Nárast dopytu po drevných palivách sa odráža na raste ich cien. Na druhej strane,
svetová hospodárska kríza je značným ohrozením pre svetový trh s OZE. Oslobodenie
o dane pomáha preklenúť nevýhody oproti fosílnym a jadrovým konkurentom. Avšak
v prípade veternej energie, dostupná podpora nie je dostatočná. Existujúce podporné
systémy umožňujú dosiahnuť podstatný nárast vo využívaní biomasy pre výrobu
elektriny a diaľkové vykurovanie. Klimatická a energetická stratégia pre Fínsko sa
pripravovala v súlade s cieľom EÚ pre využitie obnoviteľnej energie do roku 2020.
Príprava schémy začala v lete 2007 a bola schválená v jeseni 2008.
Zdroj: Commission Staff Working document - The share of renewable energy in the EU, 2004; MVV
Consulting - final report, 2007; aktualizované autormi štúdie 2008
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Rámček 15
Existujúce opatrenia a nástroje podporujúce využitie OZE na Slovensku
Prostredie
Jadro politiky obnoviteľných zdrojov je v Akčnom pláne využitia biomasy pre roky
2008-2013 a v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR.
Ciele
Cieľ využitia OZE na výrobu elektriny podľa smernice EÚ je pre Slovensko 31% hrubej
domácej spotreby elektriny v roku 2010 a cieľ pre podiel energie z OZE na konečnej
spotrebe energie je 14% v roku 2020.
Stav trhu s obnoviteľnou energiou
Obnoviteľné zdroje pokrývajú približne 16% celkovej spotreby elektriny na Slovensku
dodávanej dvomi kľúčovými zdrojmi: vodnou energiou (92%) a biomasou (7,7%).
Podiel OZE na celkovej spotrebe energie dosiahol 6,7% v roku 2005.
Hlavné podporné politiky
Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
Akčný plán využívania biomasy pre roky 2008-2013
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013
Štrukturálne fondy EÚ počas programovacieho obdobia 2007-2013
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013
Program podporujúci úspory energie a využitie OZE na výrobu tepla
Environmentálny fond
Hlavné legislatívne opatrenia
Výkupné ceny
Garancia pôvodu
Garantovaný prístup do siete
Distribúcia elektriny
Prednostný nákup elektriny vyrobenej z OZE
Hlavné finančné opatrenia
Oslobodenie od spotrebnej dane pre výrobu elektriny z OZE
Investičné dotácie
Ostatné opatrenia, politiky a schémy
Podpora malého a stredného podnikania (MSP) prostredníctvom siete inkubátorov
a implementácia metódy Research-based Spin-off
Program “Euro Info Centrum”
Program národného webového sídla pre MSP
Program vzdelávania, školení a poradenstva
Poskytnutie nenávratnej finančnej podpory zo zdrojov Inovačného fondu
Kľúčové faktory
Nárast dopytu po lesnej biomase sa odráža v raste cien lesných štiepok ako OZE. Na
druhej strane svetová hospodárska kríza predstavuje značné ohrozenie pre svetový trh
s OZE. Podpora využitia biomasy sa rozvíja prostredníctvom programov schválených
vládou SR, aj keď stále existujú trhové, legislatívne a informačné bariéry. V posledných
rokoch sa začala rozvíjať kombinovaná výroba tepla a elektriny a centralného
vykurovania s využitím lesnej biomasy. S ohľadom na vysoký potenciál biomasy,
prioritami vlády sú investície do biomasy vo vzdialených vidieckych oblastiach viac ako
do ostatných obnoviteľných zdrojov, napr. veternej alebo slnečnej energie.
Zdroj: Commission Staff Working document - The share of renewable energy in the EU, 2004;
aktualizované autormi štúdie 2008
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8 SWOT analýza trhu s energetickým drevom
Metóda SWOT analýzy je celkom praktický spôsob analýzy vhodnosti technológií, činností
na trhoch, resp. ďalších dôležitých aspektov vo viacerých oblastiach. Zníženie subjektivity
v analýze silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození trhu s energetickým drevom vo
vybraných krajinách je založené na výstupoch niekoľkých národných a medzinárodných
projektov riešených inými autormi v kombinácií s doplnkami autorov tejto štúdie vychádzajúc
z metodiky SWOT analýzy v lesnom hospodárstve (ŠULEK-KLUBICA, 2000).

8.1 SWOT analýza trhu s energetickým drevom vo Fínsku
SWOT analýza lesnej biomasy vo Fínsku bola uskutočnená na základe výsledkov projektu
EUBIONET II, ktorý bol podporovaný Programom EÚ Intelligent Energy Europe (IEE).
Nasledovné silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia pre podnikanie boli identifikované v
oblasti podnikania s energiou z lesa:
Tab. 7: SWOT analýza lesnej biomasy vo Fínsku
Silné stránky
Slabé stránky
− Vysoký stupeň potenciálu lesnej
biomasy
− Tradície vo využívaní drevného
paliva na kúrenie
− Rozvoj kombinovanej výroby tepelnej
a elektrickej energie a diaľkového
vykurovania s využitím lesnej
biomasy
− Stroje a špeciálne zariadenia
− Praktický know-how
− Schopnosť podstúpiť riziko
− TAFFEC
Príležitosti
− Budovanie siete podnikateľov
− Nové podnikateľské modely
− Nová podnikateľská generácia

− Vysoká miera zaťaženia úvermi
− Nedostatočné marketingové
skúsenosti
− Nedostatočné skúsenosti
prevádzkového účtovníctva
− Slabá spolupráca medzi podnikateľmi

Ohrozenia
− Presiahnutá kapacita - nejasná
politika investičných dotácií
− Oligopsonistický model trhu (trh
kupujúceho) - príliš málo kupujúcich
si služby strojmi a tradičné
podnikateľské modely
− Nestabilná subvenčná politika
− Obmedzená kreativita
− Globálne otepľovanie
− Svetová finančná a hospodárska kríza

Zdroj: Wood fuel production - EUBIONET II, 2005, text kurzívami je aktualizovaný autormi štúdie, september
2008
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Silné stránky a príležitosti:
Fínsko má vysoký potenciál zdrojov lesnej biomasy, z čoho sa v súčasnosti na energiu
využíva len okolo 19% (obrázok 23). Krajina má dlhú tradíciu vo využívaní drevných palív
pre vykurovanie a využitie lesnej biomasy v kombinovanej výrobe tepelnej a elektrickej
energie a diaľkového vykurovania bolo zrealizované už pred mnohými rokmi.
Ťažba a spracovanie ťažbových zvyškov na energiu je v súčasnosti atraktívnou činnosťou pre
podnikateľov. Toto podnikanie je celkom výnosné bez subvencií a priemerná cena lesných
štiepok pre dodávateľa na skládke energetickej firmy je okolo 12 €/MWh (METLA, 2007).
Podnikatelia so strojným zariadením sú dodávateľmi služieb takých ako štiepkovanie
a balíkovanie, vrátane odborných poznatkov. Medzi ich zákazníkov patria Asociácia
vlastníkov lesa, bioenergetické spoločnosti, podniky drevospracujúceho priemyslu a ďalšie.
Na základe toho, podnikatelia sa stali dodávateľmi lesných štiepok, energie a služieb strojmi
rôznym zákazníkom.
Výroba energie na báze lesnej biomasy a priamy predaj v malom je nová voľba a výzva pre
podnikateľov so strojnými zariadeniami. Záujem o toto podnikanie rastie a očakáva sa, že
v budúcnosti bude najvýznamnejšou podnikateľskou možnosťou.
Obchodná asociácia fínskeho lesného hospodárstva a kontraktorov zemných prác (TAFFEC)
je asociáciou pre kontraktov strojných zariadení v bioenergetike, zemných a lesných prácach.
TAFFEC napomáha zlepšovaniu skúseností a poznatkov svojich členov pomocou školení,
šírením informácií a rozvojových projektov. Toto zahŕňa vývojové nástroje na zvyšovanie
efektívnosti, ako softwarové programy, sprievodcov a systémy kvality. TAFFEC tiež
umožňuje komerčnú spoluprácu medzi členmi a dokonca aktivity na voľný čas.
V obchode s energiou z lesa existuje veľa príležitostí pre podnikateľov, založených na širokej
škále rôznych druhov palív z lesa, zásobovacích metód a dostupných podnikateľských
modelov. Títo podnikatelia hrajú kľúčovú úlohu v hodnotovom reťazci energie z lesa. Ich
záujem o podnikanie s energiou z lesa sa zvýšil, pretože vidia príležitosti na výnosné
podnikanie s primeraným rizikom.
Slabé stránky a ohrozenia:
Nedostatočné využívanie trhových medzier vo využívaní obnoviteľných zdrojov ako lesná
biomasa je spojené so slabou spoluprácou medzi podnikateľmi kvôli nedostatočným
marketingovým schopnostiam podnikateľov, čo bráni rozvoju podnikateľského prostredia.
Medzi ostatné slabé stránky a ohrozenia patria vysoká miera zaťaženia pôžičkami, nevhodná
politika investičných dotácií a nedostatočné skúsenosti podnikateľov pri kalkuláciach
prevádzkových nákladov.
Ťažba a spracovanie mladých porastov na energiu je potenciálnou podnikateľskou oblasťou,
avšak podnikateľské modely sú v tejto činnosti stále nerozvinuté. Ziskovosť z ťažby mladých
porastov závisí od úrovne subvencií, čo predstavuje riziko pre podnikateľov.
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Ťažba a spracovanie pňov pre energiu je ďalším potenciálnym sektorom obchodu pre
podnikateľov, avšak nedostatočne vyvinutá technológia v elektrárňach obmedzuje tento
obchod na malé energetické prevádzky (kotle pod 5MW).
Medzi ostatné ohrozenia patria nestabilná subvenčná politika, obmedzená kreativita
v propagácií využívania obnoviteľných zdrojov, globálne otepľovanie a jeho dopad na lesy.
Podľa fínskych metereológov priemerné zimné teploty vo Fínsku stúpnu o tri až šesť stupňov
Celzia do roku 2050 a o štyri až osem do roku 2080. V zime sa tak oteplí z mínus 15 na mínus
osem stupňov Celzia. (http://hnonline.sk/slovensko/c1-22633420-globalne-oteplovanieohrozuje-vo-finsku-turisticke-centra). Nový súčasný problém je svetová finančná
a hospodárska kríza a jej dopad na všetky krajiny a všetky sektory hospodárstva.
Výsledky predstavenej SWOT analýzy ukazujú, že budúcnosť obchodu s energiou z lesov leží
v energetických spoločnostiach podnikateľov vlastniacich stroje a zariadenia na ťažbu
a spracovanie biomasy, v spolupráci s podnikmi lesného hospodárstva a drevárskeho
priemyslu. Jedinou cestou ako vybudovať trvalo udržateľný obchod s energiou z lesov je
prostredníctvom partnerského prístupu medzi všetkými stranami.

8.2 SWOT analýza trhu s energetickým drevom na Slovensku
SWOT analýza využitia lesnej biomasy pre energiu bola vypracovaná Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov
energie v Slovenskej republike (tabuľka 8).
Tab. 8: SWOT analýza lesnej biomasy na Slovensku
Silné stránky
Slabé stránky
− Náklady na dopravu/logistiku
−
Veľký potenciál zdrojov lesnej biomasy
− Najperspektívnejší zdroj energie
− Potreba
skladovania
z dôvodu
sezónnosti
pestovania
a
využitia
− Najväčší využiteľný potenciál
− Potreba
zabezpečenia
dlhodobo
− Zanedbateľný obsah síry a tuhých
spoľahlivých dodávok biomasy
znečisťujúcich látok pri spaľovaní
biomasy v porovnaní s uhlím (radovo
0,01%)
Príležitosti
Ohrozenia
− Znižovanie závislosti na dovoze
− Rast ceny biomasy z dôvodu vyššieho
fosílnych zdrojov
dopytu
− Rozvoj vidieckych oblastí a
− Rast nákladov na dopravu biomasy
zamestnanosti
− Nedostatok biomasy pri málo pružnej
− Vznik pracovných príležitostí pri
ponuke
výrobe a dodávkach biomasy
− Vysoký stupeň plynofikácie aj
− Rozvoj nových vedných odborov
v regiónoch s najvyšším potenciálom
(napr. biotechnológie)
biomasy
− Globálne otepľovanie
− Svetová finančná a hospodárska kríza
Zdroj: Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných prírodných zdrojov energie v SR, 2007, text kurzívami je
aktualizovaný autormi, september 2008
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Silné stránky a príležitosti:
Slovensko disponuje vysokým potenciálom lesnej biomasy. Avšak na energiu je v súčasnosti
využívaných len okolo 10% z nej (obrázok 27). Je to najperspektívnejší obnoviteľný zdroj
energie. Predstavuje viac ako 59% z všetkých OZE. Jednou z hlavných vlastností biomasy je
zanedbateľný obsah síry a tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní biomasy v porovnaní
s uhlím (radovo 0,01%). Biomasa je považovaná za neutrálnu, čo sa týka CO2 emisií, čo je
základom na dosiahnutie cieľa stanoveného Kjótskym protokolom na zníženie CO2 emisií pre
Slovensko o 8%. Toto je tiež spoločnou silnou stránkou pre všetky trhy s energetickým
drevom.
Využitie biomasy na energiu dáva príležitosť na zníženie závislosti na dovoze fosílnych palív
a využitie lacnejších zdrojov energie. Takisto prispieva k nárastu zamestnanosti v regiónoch
s vysokým stupňom nezamestnanosti, čo sú zároveň regióny s vysokou koncentráciou
využiteľného potenciálu biomasy. Toto je obrovská príležitosť pre podnikateľov, resp.
investorov nie len v energetickom sektore ale tiež v podnikaní na vidieku. Dáva to tiež
predpoklady pre rozvoj nových disciplín, napr. biotechnológií a nových technológií. Všetky
tieto príležitosti vytvárajú predpoklad pre znižovanie negatívnych účinkov svetovej finančnej
krízy.
Slabé stránky a ohrozenia:
Vysoké dopravné náklady a komplikované logistické riešenia sú stále výraznými problémami
pri výrobe lesných štiepok. Počet skladov a logistických centier na distribúciu lesnej biomasy
je veľmi nízky. Potreba skladovania štiepok kvôli sezónnosti ich výroby a využitia je jedným
z najväčších problémov, ktorý sa vzťahuje k nevyhnutnosti dlhodobej garancie spoľahlivých
dodávok biomasy pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie a pre diaľkové
vykurovanie.
Jedným z ohrození na trhu s energetickým drevo je nárast cien biomasy kvôli vyššiemu
dopytu po energii z OZE. Nárast dopravných nákladov (dlhodobý priemer) biomasy
a nedostatok biomasy v dôsledku nedostatočnej elasticity ponuky sú ďalšími ohrozeniami na
trhu. Slovensko má vysoký stupeň plynofikácie aj v regiónoch s najvyšším potenciálom
biomasy, čo robí situáciu s využívaním lesnej biomasy pre vykurovanie omnoho zložitejšou.
Podporná politika, vrátane finančných stimulov, resp. dotácií, je hlavne v týchto regiónoch
nedostatočná. Podiel splynofikovaných obcí v SR dosiahol na konci roka 2002 medziročný
nárast o 4 % na 73 %. Slovensko je po Holandsku druhou najplynofikovanejšou krajinou
v Európe (www.etrend.sk/firmy-a-trhy/firmy/pocet-odberatelov-zemneho-plynu-v-sr-vlanivzrastol/23334.html).
Globálne otepľovanie predstavuje ohrozenie trvalej udržateľnosti lesov a taktiež ohrozenie pre
trh s lesnou biomasou a jej využitím na energiu. Zo štúdie dopadov klimatických zmien na
Slovensko vypracovanej sekciou ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia
SR vyplýva, že klimatické zmeny spôsobia na Slovensku v roku 2075 predĺženie hlavného
vegetačného obdobia o 43 dní a v severných poľnohospodársky využívaných oblastiach až o
84 dní (www.dnes.atlas.sk/slovensko/149979/globalne-oteplovanie-zmeni-aj-slovensko).
Svetová finančná a hospodárska kríza by sa mala zohľadniť v stratégiách pre využitie
biomasy na energiu kvôli nižšej prístupnosti úverov pre projekty OZE a zvýšenej opatrnosti
bankového sektora vo vzťahu k dlhej dobe návratnosti týchto investícií.
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8.3 Poznatky SWOT analýzy spoločné pre Fínsko a Slovensko
Spoločné príležitosti zistené pre analyzované krajiny zahŕňajú nasledovné poznatky:
–
–
–
–
–

OZE sú a budú aj naďalej podporované národnou legislatívou a legislatívou EÚ
Vysoký potenciál biomasy pre energetické využitie a jeho nízka úroveň využitia
V dlhodobom horizonte očakávaný rast cien zemného plynu, ropy a elektriny
Existuje široká škála technológií na spaľovanie biomasy od malokapacitných po
veľkokapacitné prevádzky
Pomerne silná pozícia využitia kombinovanej výroby tepla a elektriny v priemysle
dáva príležitosti pre prechod z fosílnych palív na biomasu

Spoločné ohrozenia pre analyzované krajiny zahŕňajú nasledovné poznatky:
– Slabé skúsenosti podnikateľov z marketingu a kalkulácií výrobných nákladov
– Slabá spolupráca medzi podnikateľmi
− Dlhodobo neistá politika investičných dotácií a vysoká miera zaťaženia úvermi
– Globálne otepľovanie a jeho dôsledky na trvalú udržateľnosť lesných
ekosystémov.
Finančná kríza spôsobuje väčšiu zraniteľnosť podnikateľského prostredia a obtiažnejšie
získavanie úverov pre nové projekty OZE s dlhou dobou splatnosti. Nedostatok finančného
kapitálu bude znamenať menej realizovaných projektov.
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9 Prehľad špecifických politických nástrojov na dosiahnutie
strategických cieľov vo využívaní OZE v analyzovaných krajinách
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa v posledných rokoch rýchlo rozvíja. Keďže je
to nové odvetvie energetického sektora, možno očakávať vyššie neistoty a riziká
v implementácií nových projektov v porovnaní s konvenčnými technológiami. Preto by
správna politika mala znižovať riziká spojené s investovaním do OZE, t.j. redukovaním
investičných nákladov, zvýšením technického výkonu a spoľahlivosti, najmä v prípade palív
z biomasy. Pod pojmom politika a politické nástroje sa v štúdii nemá na mysli stranícka
politika, ale politika jednotlivých rezortov a odvetví zameraných na podporu využívania OZE.
Musí sa prijať správna politika, ktorá bude vylučovať riziká a poskytovať stabilné rámcové
podmienky. Podľa niekoľkých publikovaných výsledkov analýz (Heating and cooling from
renewable energies: Costs of national policies and administrative barriers, MVV Consulting Final Report, 2007), by správna politika mala byť:
– účinná (t.j. pomer výnosov a nákladov by mal byť vysoký, meradlom pri výrobe tepla
z OZE by mohla byť energia vyjadrená v tonách olejového ekvivalentu na € vyčerpané
prostredníctvom aplikácie danej politiky,
– efektívna (t.j. podporná schéma by mala priniesť vysoký rozvoj trhu s produkciou
tepla z OZE, meradlom by mohlo byť zužitkovanie potenciálu OZE v percentách),
– trvalo udržateľná (t.j. technológia podporovaná politikou by mala priniesť
očakávané výsledky počas doby jej životnosti a palivá (biomasa) by mali byť dostupné
za nízkeho cenového rizika počas doby existencie),
– monitorovacia (t.j. za účelom zhodnotenia účinnosti a efektívnosti navrhovanej
politiky by mali existovať ciele a ukazovatele ich dosiahnutia),
– korigovateľná, za účelom možnosti prispôsobiť opatrenia a nástroje na dosiahnutie
vyššej účinnosti a efektívnosti na základe monitoringu výsledkov.
Účinnosť a efektívnosť sa zvyšujú, ak je politika zameraná na určitú skupinu užívateľov OZE.
Ak sa ciele majú dosiahnuť v určitom čase, dôraz by sa mal dať na rýchlosť dosiahnutia
efektívnosti danej politiky. Správna politika by mala mať nízke náklady na informácie, nízke
transakčné náklady a nízke administratívne náklady, aby sa mohli využiť všetky zdroje na
zníženie rizika v spojitosti s investíciami do OZE. Vo vyššie uvedenej štúdii sa uvádza, že
vyhodnotenie vybraných politík OZE ukazuje, že neexistuje jediná politika, ktorá je
mimoriadne efektívna. Štruktúra politických opatrení a pripravenosť trhu sú dôležité pre
efektívnosť politiky.
Na základe analýzy klasifikácie politických nástrojov publikovaných v záverečnej správe
MVV Consulting – Final Report (2007) a v štúdiách the Support of Electricity from RES
(2005), Hodnotenie štátnych zásahov na príklade finančnej podpory v lesnom hospodárstve
SR (ŠÁLKA, 2004) a Analýza verejnej politiky v lesníctve (ŠÁLKA, 2006) sa zostavil prehľad
politických nástrojov a ich aktivít podporujúcich využitie OZE, ktorý je uvedený v tabuľke 9.
Prehľad politických nástrojov (opatrení) je rozdelený na finančné a administratívne a ich
aktivity (poskytované spomínanými nástrojmi) prislúchajúce jednotlivým príjemcom
(podniky, obyvateľstvo, obce a inštitúcie) a účelom podpory. Aktivity finančných nástrojov
(stimuly) zahŕňajú napr. spolufinancovanie projektu, poskytovanie daňových dobropisov,
podporu vzdelávania atď. Aktivity administratívnych nástrojov (opatrení) zahŕňajú napr.
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predpisy pre založenie nového podniku, investičné predpisy, dodržanie navrhnutých záväzkov
(kvóty), atď.
Podporné stratégie a politické nástroje propagujúce OZE zahŕňajú súbor rôznych opatrení,
nástrojov a aktivít, ktoré sú klasifikované niekoľkými spôsobmi. Navrhované politické
nástroje sú klasifikované podľa nasledovných kritérií:
– typu príjemcov, ako podniky, obyvateľstvo a obce,
– účelu podpory, pre ktorý sa uvádzajú podporné aktivity, napríklad: technologická fáza
s podporou rozvoja technológie, nákup a inštalácia (investície), resp. prevádzkovanie
inštalovaného zariadenia (napr. výroba tepla a elektriny) atď.,
– spôsobu podpory, či dáva priame alebo nepriame stimuly pre propagáciu OZE v rámci
administratívnych nástrojov a
– finančných stimulov alebo kvantitatívnych záväzkov v rámci priamych podporných
schém.
Tab. 9: Návrh politických nástrojov a ich aktivít pre podporu vyžívania dreva ako OZE
Príjemca /
Účel podpory

Politické nástroje /Aktivity
Finančné nástroje (stimuly)

Administratívne nástroje (opatrenia)

Rizikový kapitál “štartovacia pomoc”
Motivácia spolupráce
Spolufinancovanie projektov
implementácie nových technológií
a inovácií vo výskume a vývoji
Podpora výskumu a vývoja (VaV)

Usmernenia pre založenie nového
podniku

Nové pracovné
príležitosti

Spolufinancovanie projektov

Usmernenia v oblasti zamestnanosti

Investície

Financovanie treťou stranou
(bezúročné pôžičky)
Kapitálové príspevky
Spotrebiteľské granty/Rabaty
Investičné daňové dobropisy
Zľava na dani z obratu
Daňové dobropisy
Vládne nákupy
Zelené ceny

Prevádzka

Oslobodenia od dani z majetku
Garantované ceny/výkupné tarify
Obchodovateľné certifikáty
Dobrovoľné programy

Dobrovoľné zmluvy
Regulačné a administratívne pravidlá
Záväzné kvóty

Miestna podpora

Miestne nariadenia a zákazy

Príspevky na vzdelávanie
Príspevky na mobilitu
Subvencie blízkym dodávateľom

Verejné povedomie
-

Príspevky na komunálne a regionálne
rozvojové projekty

Koordinácia obcí a regionálnych
inštitúcií

Podniky
Založenie
nového podniku
Technológie,
Inovácie, Rozvoj

Mobilita
Obyvateľstvo
Vzdelanie
Mobilita
Zásobovanie
Obce,
Inštitúcie

Usmernenia pre nové technológie
Ukážky a programy VaV

Investičné predpisy
Záväzné kvóty
Všeobecné ciele energetickej politiky
Dane z fosílnych palív

Zdroj: Heating and cooling from renewable energies: Costs of national policies and administrative barriers,
MVV Consulting - Final Report, 2007; aktualizované a modifikované autormi v roku 2008, kurzívou sú označené
nepriame politické nástroje, ostatné politické nástroje sú priame
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Porovnanie rôznych politických nástrojov ukazuje, že je obtiažne zostaviť kritériá pre
identifikáciu a výber najlepších postupov. Najlepšie postupy sú obyčajne odvodené
z prípadových štúdií a definované s využitím heuristických metód Tabuľka 10 ukazuje
princípy týchto najlepších postupov a ako často boli tieto princípy identifikované v rôznych
štúdiách.
Tieto princípy najlepších postupov sa tiež zhodujú s kritériami pre správnu politiku. Všetky
princípy najlepších postupov by mali viesť ku efektívnym a účinným politikám.
Tab. 10: Princípy najlepších postupov
Popis

Frekvencia v
štúdiách

Kontinuita
Podporné schémy by sa mali plánovať na niekoľko rokov s ♦♦♦♦♦ ♦♦
čo najstabilnejšími podmienkami, aby znižovali investičné riziká
v plánovacích horizontoch investorov.
Potenciálni investori sa nesmú ocitnúť v pozícií, keď odkladajú svoje
investície, pretože očakávajú lepšiu podporu v budúcnosti.
Musia existovať dostatočné finančné prostriedky, ktoré budú garanciou
dlhodobej udržateľnosti .
Prepojenosť a komplexnosť
Je potrebné, aby opatrenia v rámci akejkoľvek podpornej schémy boli ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦
starostlivo stanovené tak, aby vzájomne súviseli a boli komplexné.
Prepojenosť tiež zahŕňa vedľajšie opatrenia ako podporné kampane
a školenie montérov.
Komplexnosť zahŕňa tiež regionálne prístupy.
Jasný cieľ/ hlavná myšlienka
Podporné schémy nesmú pozabudnúť na niektoré technologické aplikácie,
ktoré by mali byť podporované, aby sa predišlo dojmu, že tieto technológie
nie sú dostatočne vhodné aby sa s nimi uvažovalo a tým sa znižovala ochota
investora brať tieto technológie do úvahy. Pri návrhu a implementácii
politík by mali byť zapojené záujmové skupiny. Schémy by mali byť jasne
zamerané na užívateľov.
Jednoduchosť
Schvaľovacie procesy by mali byť tiež jednoduché ako je to len možné, pre
uchádzačov ako aj pre administratívu, t.j. informačné a transakčné náklady
by nemali byť vysoké.
Primerané dávky stimulov
Stimuly by mali byť založené na cieľoch, napr. preniknutie na trh. Stimuly
nesmú prekročiť dotácie, ale mali by byť na úrovni, ktorá určuje hranicu
konkurencieschopnosti výroby tepla z OZE.
Voľné trhy
Štandardy, certifikácie a normy by mali byť spoločné pre všetky členské
štáty EÚ.

♦♦♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦♦♦ ♦

Zdroj: Heating and cooling from renewable energies: Costs of national policies and administrative barriers,
MVV Consulting - Final Report, 2007

Priame opatrenie (nástroj) predstavuje priamy dopad na aplikovanie vykurovania
prostredníctvom OZE (tab. 9). Sem patria finančné stimuly, ktorých účinok je určený len pre
aplikáciu využívajúcu OZE. Na druhej strane priame administratívne opatrenie (kvantitatívne)
ako napr. záväzné kvóty (obligácie) je určené len pre užívateľa, ktorý je povinný dodržať
kvótu spojenú s využívaním OZE pre výrobu tepla. Účinok nepriamych administratívnych
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opatrení nemôže byť obmedzený, či už na aplikáciu využívania OZE pre výrobu tepla alebo
na užívateľa tepla z OZE. Hoci napr. dane z fosílnych palív vytvárajú finančné stimuly pre
využívanie OZE, zároveň vytvárajú viac efektívne finančné stimuly pre využívanie (fosílnej)
energie. To znamená, že nie je daná osobitá úroveň propagácie nepriamych opatrení, ktorá by
bola určená len a len pre výrobu tepla z OZE.
Navyše daňové režimy a schémy pre penále za emisie, ktoré zvyšujú náklady na fosílne
palivá/technológie predstavujú konkurenčné bremeno pre tieto palivá a prekážajú
v konkurencií medzi fosílnymi palivami a palivami z OZE na národných a medzinárodných
trhoch. Preto sa štúdia zaoberá zhodnotením dopadu priamych podporných nástrojov (schém)
pre výrobu tepla z OZE (viď. hodnotenie vybraných politických nástrojov).
Pri návrhu politických nástrojov a ich aktivít je potrebné uviesť prehľad existujúcich
politických nástrojov, ich funkčnosti a účinkov. Komplexný zdroj informácií o podporných
opatreniach je aj v publikácii Medzinárodnej energetickej agentúry „Svetová databáza politík
a opatrení pre obnoviteľnú energiu“ (IEA Global Renewable Energy Policies and Measures
Database) (www.iea.org/textbase/pamsdb/grindex.aspx ). Táto databáza bola porovnaná,
rozšírená a aktualizovaná s informáciami uvedenými v ďalších zdrojoch a publikovaná v
štúdii Heating and cooling from renewable energies: Costs of national policies and
administrative barriers, MVV Consulting – Final Report (2007) za účelom posúdenia
politických nástrojov podporujúcich OZE.
Hodnotenie vybraných politických nástrojov podľa vyžšie uvedených zdrojov je nasledovné:
– Kapitálové granty/ spotrebiteľské granty: Vysoké priame investičné náklady sa
redukujú verejnými prostriedkami. Investor má legálne oprávnenie na dotácie
nezávisle od verejného rozpočtu. Administratívne a transakčné náklady sú nízke. Pre
verejný rozpočet existuje stále riziko pokryť všetky nároky nezávisle od dostupných
verejných prostriedkov. Kapitálové granty sú najviac využívaným opatrením väčšiny
podporných schém pre všetky OZE, nasledované financovaním treťou stranou
(bezúročné pôžičky) a záväznými kvótami. Kapitálové granty sa používajú hlavne na
podporu využitia biomasy na vykurovanie (podľa frekvencie použitých politických
opatrení pre OZE). V priemere podporujú 40-50% oprávnených investičných
nákladov. Schémy spotrebiteľských grantov alebo rabatov poskytujú podporu hlavne
vo forme grantov.
– Daňové dobropisy: Vysoké investičné náklady sú čiastočne kompenzované
prostredníctvom zníženia dane. Rozpätie daňových dobropisov je od 20% do 75%
investičných nákladov, v závislosti na krajine. Investor má legálne oprávnenie na
zníženie daní nezávisle od verejných rozpočtov. Väčšina schém počíta s daňovými
dobropismi medzi 25% a 40%. Stimul závisí od daňových sadzieb, ktoré sú
aplikovateľné investorom. Administratívne a transakčné náklady sú nízke. Investori
s nízkymi daňovými sadzbami by mali tiež získať primeraný stimul. Pre verejný
rozpočet existuje stále riziko pokrytia všetkých nárokov, nezávisle od dostupných
verejných prostriedkov. Daňové dobropisy sú druhým najviac využívaným politickým
nástrojom pre podporu využitia biomasy na vykurovanie.
– Financovanie treťou stranou (bezúročné pôžičky): Väčšina schém financovaných
treťou stranou poskytuje pôžičky, ktoré sú o 2 percentuálne body nižšie ako trhová
sadzba.
– Záväzné kvóty: Systém záväzných kvót je mechanizmus propagujúci produkciu
elektriny z OZE pomocou akvizície dodávateľov stanovenej kvóty elektriny
produkovanej z OZE za účelom jej predaja ich spotrebiteľom. Záväzné kvóty sú
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opatrenia bez finančných stimulov. Administratívne a transakčné náklady sú vysoké.
Záväzné kvóty sú založené na obchodovateľných zelených certifikátoch (TGCs –
Tradable Green Certificates). Táto podporná schéma je menej účinná zo
spoločenského hľadiska v porovnaní s ostatnými analyzovanými nástrojmi, pretože
investor musí niesť vyššie riziko a výťažok z efektívnosti danej schémy prevezmú
producenti (vysoký nadbytok pre producenta) a nie spotrebitelia. Systém záväzných
kvót je tretím najpoužívanejším politickým nástrojom v propagácií využitia biomasy
na vykurovanie.
– Garantované ceny/výkupné tarify: Každý producent OZE dostáva špecifickú cenu na
kWh podľa používanej technológie. Producenti tepla z OZE dostávajú garantovanú
cenu prostredníctvom obchodných manažérov od predajcov fosílnych palív (určených
pre trh s energiou na vykurovanie). Obchodníci s fosílnymi palivami presúvajú vyššie
náklady garantovaných cien na konečného užívateľa fosílnych palív. Transakčné
náklady sa hodnotia ako nižšie, avšak je potrebné zaviesť nové administratívne
štruktúry. Náklady verejného rozpočtu sú relatívne nízke. Očakáva sa, že garantované
ceny budú mať vysoký dopad na nové investície, výber adekvátnych technológií
a konkurenciu.
Výsledok posúdenia ako aj porovnania politických nástrojov OZE ukazuje, že vo
všeobecnosti neexistuje jediný uprednostňovaný najlepší nástroj, ktorý by mohol slúžiť ako
model politiky replikovateľný vo všetkých členských štátoch EÚ. Všetky politické opatrenia
od grantov po záväzné kvóty (obligácie) predstavujú príklady najvhodnejších postupov,
a mnohoodvetvové politiky, ako aj odvetvovo orientované politiky, môžu byť úspešné.
Najdôležitejšie pre každú politiku je, že sa musí prispôsobiť princípom kontinuity,
prepojenosti a komplexnosti, jasného cieľa, jednoduchosti, primeranej výšky stimulov,
voľnému trhu, tak ako je to uvedené v tabuľke 10. Zároveň treba brať do úvahy, aby finančná
podpora čo najmenej ovplyvňovala a nedeformovala trhové prostredie, vrátane trhu s drevom
pre iné spôsoby jeho využitia.
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10 Prehľad marketingových nástrojov podporujúcich využitie
dreva ako obnoviteľného zdroja energie
10.1 Čo je marketing?
Existuje veľa definícií marketingu. Najvýstižnejšie definície marketingu sa zameriavajú na
orientáciu na zákazníka a uspokojenie jeho potrieb (www.marketingteacher.com).
Zjednodušená formulácia predstavuje marketing ako propagáciu produktov, hlavne reklamu
a tvorbu značky. V profesionálnej formulácií termín predstavuje širší význam, ako z
vedeckého, tak aj z praktického hľadiska samotného obchodovania. Americká marketingová
asociácia (AMA) uvádza: „Marketing je organizačnou funkciou a súhrnom procesov pre
tvorbu, komunikáciu a dodávanie hodnoty zákazníkom a pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
spôsobmi, ktoré prinášajú úžitok organizácií a jej zainteresovaným stranám.“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing ).

10.2 Úloha marketingu vo vzťahu k využitiu dreva ako OZE
Na organizačnej úrovni je marketing dôležitou funkciou obchodnej činnosti, ktorá je
nevyhnutná v takmer všetkých odvetviach (vrátane energetického sektora), či ide o ziskovú
alebo neziskovú organizáciu. Pre ziskové organizácie je marketing zodpovedný za väčšinu
úloh, ktoré prinášajú výnosy a zisky pre organizácie. Bez silného marketingového úsilia by
obidva typy organizácií pravdepodobne neprežili.
Súčasťou marketingu je aj organizačné prostredie podniku, ktoré najčastejšie spolupracuje
s verejnosťou a preto, čo verejnosť vie o organizácií je určené aj prostredníctvom jej
interakcie s personálom marketingu (http://www.knowthis.com/tutorials/principles-ofmarketing/what-is-marketing/role-of-marketing.htm).
Vo vzťahu k využívaniu OZE je úlohou marketingu v prvom rade analyzovať trh s lesnou
biomasou napríklad pre potenciálnych investorov (známy ako marketingový výskum)
a v nadväznosti na to navrhnúť stratégiu a taktiku jej efektívneho využitia či propagácie. Do
marketingovej analýzy trhu s lesnou biomasou patria nasledovné časti, napríklad:
– Hľadanie možných oblastí s vysokým potenciálom biomasy vo vybraných
regiónoch, resp. krajinách (hľadanie trhových medzier),
– Analýza súčasnej ponuky a dopytu po energetickom dreve na vybranom trhu
s obnoviteľnými zdrojmi a ich trendy,
– Analýza vybraných ustanovení vládnych politík pre trh s energetickým drevom
(vrátane Národného lesníckeho programu),
– Analýza vývoja infraštruktúry a zamestnanosti vo vybranej krajine alebo regióne,
– Porovnanie produktov energetického dreva (napr. lesné štiepky, pelety, brikety)
vypracovaním analýzy trhového portfólia,
– Porovnanie ekonomickej efektívnosti biomasy s ostatnými konkurenčnými
fosílnymi palivami dostupnými na vybranom regionálnom trhu,
– Analýza bariér, ktoré by mohli prekážať vo využívaní biomasy, napr.
technologické, trhové, legislatívne, informačné, ekonomické, logistické, obchodné
bariéry atď.
– SWOT analýza využitia energetického dreva na vybranom trhu s obnoviteľnou
energiou,
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– Analýza podporných politík vo vybranej krajine, atď.
Napriek tomu, každá časť marketingovej analýzy závisí od dostupných zdrojov údajov a je
určená metodologickými, analytickými a praktickými skúsenosťami marketingových
výskumných pracovníkov.
Marketingový výskum, resp. marketingová analýza poskytuje základ pre ďalší proces
strategického marketingového plánovania, ktorého výsledkom je strategický marketingový
plán. Strategické marketingové plánovanie využíva a vyberá marketingové nástroje na
dosiahnutie podnikateľských cieľov a vytvára tzv. marketingový mix, resp. taktiku na
uspokojenie potrieb trhu (zákazníkov, odberateľov) skôr ako konkurencia. Marketingový
strategický plán by mal byť súčasťou každého podnikateľského plánu pre využitie dreva ako
OZE.

10.3 Marketingové nástroje
“Marketingový mix” je termín používaný na popis kombinácie taktiky využitej v rámci
podniku na dosiahnutie jeho cieľov prostredníctvom efektívneho obchodovania s produktmi a
službami určenými jednotlivým cieľovým skupinám zákazníkov (napr. lesné štiepky
produkované lesnými podnikmi pre teplárne a elektrárne alebo drevospracujúce podniky).
Nazýva sa tiež „4 P“ - Produkt (Product), Cena (Price), Propagácia (Promotion) a Miesto
(Place), resp. „7 P“, ktoré tvoria uvedené 4 P a ďalšie nástroje ako Ľudia (People), Proces
(Process) a Fyzická evidencia (Physical Evidence). Všetkých sedem nástrojov označujeme
ako marketingové nástroje.
Podnikanie si vyžaduje istotu, že ponúka (www.cim.co.uk):
– správny produkt,
– pre správnu osobu,
– so správnou cenou,
– na správnom mieste a
– v správny čas.
Tabuľka 11 ukazuje marketingové nástroje marketingového mixu a ich aktivity. Ich využitie
závisí od sektora národného hospodárstva, v ktorom sa obchoduje s danými produktmi
a službami. Vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých marketingových nástrojov je veľmi
náročné, pretože úžitok marketingového mixu vyplýva zo správnej štruktúry a frekvencie
využitia nástrojov, ktoré sú dohromady skombinované. Dôležitý je finálny úžitok, resp. profit
z marketingového mixu vloženého do strategického marketingového plánu.
Tab. 11: Marketingové nástroje marketingového mixu - “7 P” a ich aktivity
Produkt
kvalita,
vlastnosti,
meno,
balenie,
servis,
garancie

Cena

Miesto

Marketingové nástroje/Aktivity
Propagácia
Ľudia

cenníková
distribútori,
reklama,
podpora
cena,
predajcovia,
zľavy,
predaja,
lokality,
príspevky,
styk s
zásoby,
úverové
verejnosťou,
transport,
podmienky,
priamy
skladovanie
kalkulácia
marketing,
osobný
nákladov,
cenotvorba
predaj
Zdroj: www.cim.co.uk; www.homebasedbusiness.sbdc.com.au

pred a po
predajná
podpora,
zákaznícky
servis,
poradenstvo

Proces
monitoring,
zabezpečenie
kvality,
vybavovanie
sťažností
zákazníkov,
identifikácia
potrieb
zákazníka

Fyzická
evidencia
fyzická
prítomnosť,
možnosť
skúšky
produktu,
zhodnosť
produktu s
obchodným
imidžom
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10.4 Ako môžu marketingové nástroje a ich aktivity podporiť využite dreva
ako OZE?
Na vytvorenie prehľadu marketingových nástrojov pre využitie dreva ako OZE bolo potrebné
analyzovať marketingové nástroje uvedené v tabuľke 11 a vybrať vhodné nástroje a ich
aplikovateľné aktivity, ktoré sú prezentované v tabuľkách 12a a 12b. S ohľadom na
špecifickosť energetického dreva ako produktu, marketingový nástroj Fyzická evidencia bol
vyčlenený zo zoznamu prehľadu nástrojov a aktivít. Aktivity jedného marketingového
nástroja môžu byť často posudzované ako súčasť aktivít ostatných nástrojov vo väčšine ich
navrhovaných cieľov využitia.
Pri zakladaní nového podniku je v rámci nástroja „produkt“ potrebné, aby podnik analyzoval
portfólio lesnej biomasy a jej životný cyklus, ponuku a dopyt po energetickom dreve a aby
poznal vlastnosti lesnej biomasy pre jej ďalšie spracovanie a logistické procesy. Aktivity
marketingového nástroja „produkt“ by mali byť súčasťou investičného projektu,
prostredníctvom navrhovania vlastností produktu. Pre technologický a inovačný cieľ, podniky
by mali nakupovať a využívať efektívne technológie na spracovanie lesnej biomasy.
Zriaďovaním nových tímov pre vypracovanie projektov na produkciu biomasy, ako aj jej
využívanie ako OZE, sa vytvorí tiež priestor pre nové pracovné príležitosti. Výsledky
zhodnotenia technického potenciálu dávajú prehľad o nových trhových príležitostiach. Úroveň
mobility lesnej biomasy ako produktu sa vzťahuje k jej využívaniu pre vykurovanie
a chladenie, bioplyn, biopalivá a výrobu elektriny, atď. Pre obyvateľstvo, lesná biomasa
znamená napr. poznanie efektívnych spôsobov vykurovania domov a možností zásobovania
lesnou biomasou. Pre obce a inštitúcie, nástroj „produkt“ predstavuje využívanie možností
drevných palív.
V rámci nástroja „cena“ je pri zakladaní nového podniku potrebné, aby podnik analyzoval
cenové rozpätie pre energetické drevo a trendy týchto cien vo využívaní konkurenčných
substitútov, ako aj cenotvorbu a kalkuláciu hraničných nákladov produktov lesnej biomasy
a nastavenia cenovej stratégie v rámci cenovej politiky. Aktivity marketingového nástroja
„cena“ by mali byť súčasťou investičného projektu prostredníctvom zhodnotenia cenovej
senzitívnosti produktu, ako aj vypracovania scenárov vo forme rozdielnych cenových
stratégií. Pre technologický a inovačný cieľ by podniky mali zhodnocovať ekonomickú
efektívnosť technologických inovácií. Výsledky stanovenia ekonomického potenciálu
poskytujú prehľad o nových trhových príležitostiach. Úroveň mobility sa vzťahuje
k efektívnosti mobility. Stanovenie ekonomického potenciálu a efektívnosti mobility sú oboje
aktivitami cenového nástroja. V rámci cieľa vzdelávanie pre obyvateľstvo ponúka cenový
nástroj posúdenie cenového zhodnotenia, napr. nákladov spojených s cestovaním, výučbový
software a hardware, nákup učebníc, cenové porovnanie ponuky vzdelávacích kurzov, vrátane
možností zliav, príspevkov a inej podpory pre vzdelávanie. Cenový nástroj predstavuje
ekonomické porovnanie možností zásobovania pre obyvateľstvo a ekonomické porovnanie
vykurovacích systémov pre obce a inštitúcie.
V rámci nástroja „miesto“ sa pri zakladaní nového podniku má podnik zaoberať prípravou
logistického plánu alebo zabezpečovaním transferu know-how. Nástroj predstavuje aj
budovanie centier pre zakladanie nových podnikov (tzv. štartovacie centrá – start-up centres),
ktoré pomáhajú začínajúcim podnikateľom v realizovaní ich ideí. Pre technologický
a inovačný cieľ podnikov je marketingovou aktivitou napr. zriadenie, resp. rozvinutie
technologických a inovačných centier. Marketingovou aktivitou je tiež vytváranie nových
pracovných príležitostí v lesníckom a energetickom sektore, ako aj budovanie vedeckých
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parkov. Zriadenie výskumných zariadení je marketingovou aktivitou využívajúcou investície
podnikov. Pre investície, resp. investičné projekty je podstatné určenie trhového potenciálu
lesnej biomasy. Mobilita znamená vybudovanie energetickej infraštruktúry, transport
energetického dreva, atď. V prípade obyvateľstva, cieľom vzdelávania je zriadenie
vzdelávacích centier. Vzdelanostná infraštruktúra je marketingová aktivita, ktorej výsledkom
je mobilita obyvateľstva. Možnosti regionálneho (oblastného) zásobovania energetickým
drevom, včasnosť a sezónnosť zásobovania sú ukazovatele dané prostredníctvom nástroja
„miesto“ pre cieľ zásobovania energetickým drevom. Na úrovni obcí a inštitúcií je
marketingovou aktivitou infraštrukturálna pomoc.
Pri zakladaní nového podniku je osobný predaj najpožívanejšou aktivitou v rámci nástroja
„propagácia“. V súčasnosti sa významnou novou propagačnou aktivitou stalo tzv. einzerovanie (elektronická inzercia), hlavne v prípade obchodovania s tradičným palivovým
drevom, briketami a peletami. Pre technologický a inovačný cieľ by podniky mali propagovať
ich nové technológie a inovácie prostredníctvom rôznych letákov a brožúr. Zriadením
subregionálnych energetických centier pre propagáciu dreva ako OZE bude možné vytvoriť
nové pracovné príležitosti. Propagácia investovania je špeciálna aktivita na získanie
investorov pre využívanie lesnej biomasy a pozostáva z niekoľkých propagačných aktivít,
napr. prieskumné misie do energetického a lesníckeho sektora, zahraničné propagačné akcie,
prezentácie, návštevy miest. Propagácia investovania je organizovaná hlavne prostredníctvom
vládnych organizácií, agentúr pre pritiahnutie zahraničných investícií a ďalších podobných
organizácií (www.fdipromotion.com). Zriadenie propagačných centier by mohol byť spôsob,
ako sa dostať bližšie k regionálnym investorom. Propagačné programy sú zamerané na
zlepšenie a rozšírenie domácich trhov s OZE, založenie plantáží s energetickým drevom,
zmeny v poľnohospodárskych a lesníckych aktivitách tak, aby boli podporované verejnosťou
a ďalšie priame trhové príležitosti dané vzťahom producent/spotrebiteľ. Regionálny
marketing (RMS - Regionálna Marketingová Stratégia) poskytuje rámec pre zlepšenie
koordinácie a strategického zamerania na regionálne marketingové aktivity pre
zvýšenie mobility energetického dreva. Navrhnutie Regionálneho marketingového programu
by zohľadňovalo regionálne rozdiely s ich súčasnými špecifikami a víziami do budúcnosti
(www-sre.wu-wien.ac.at/neurus/Franz_Kero.pdf). Takýto program predstavuje ucelenú
agendu a stratégiu, ktorá napomáha efektívnejšiemu využitiu marketingu pri vydávaní
podnetov na realizáciu regionálnych plánov využívania lesnej biomasy. Pre okamžitý rozvoj
a implementáciu
využívania
lesnej
biomasy
sú
dôležité
tri
iniciatívy
(www.g21.com.au/library):
a) Alokácia postupov pre konkrétne regióny (oblasti) – rámcový dokument, ktorý
v hlavných rysoch naznačuje možnosti príslušných regiónov a dostupnosť
alternatívnych obnoviteľných zdrojov (toto je tiež úlohou vládnej energetickej
politiky),
b) Strategická a spoločná propagácia v tlači, zameraná na súkromných vlastníkov
lesa, štátne lesné podniky, atď. a
c) Ponuka webového portálu pre činnosti, investovanie a spoluprácu vo využívaní
lesnej biomasy.
Čo sa týka obyvateľstva v rámci cieľa vzdelávania, sú marketingovými aktivitami informácie
o možnostiach vzdelávania alebo študijné materiály pre verejnosť. Mobilita v spojitosti
s propagačným nástrojom znamená napr. informácie o ponuke pracovnej sily a informácie
o podpore mobility. Informácie o ponuke a kvalite dodávok sú užitočné marketingové aktivity
pre cieľ zásobovania energetickým drevom. Propagačný nástroj ponúka tiež reklamný
materiál pre obce a regionálne inštitúcie.
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Nástroj „ľudia“ sa pri zakladaní nového podniku orientuje na kvalitu a lojalitu riadiaceho
personálu, pracovníkov a ostatných zamestnancov tzv. štartovacieho tímu pre zavádzanie
nového produktu, napr. lesných štiepok (www.sandhill.com). Sem patria tiež aktivity ako
obchodné a kooperačné poradenstvo, poskytované vládnymi organizáciami a agentúrami. Pre
technologický a inovačný cieľ nástroj „ľudia“ ponúka podporu zavádzania nových strojov
dodávateľmi, školením prevádzkových pracovníkov alebo technologickým a inovačným
poradenstvom poskytovaným firmami vyrábajúcimi nové technologické stroje a zariadenia.
Potreba certifikovaných mechanikov, technického a riadiaceho personálu vytvára nové
pracovné príležitosti v tejto oblasti. Investície do vzdelania budú predstavovať viac podpory
pre študentov, učňov, potenciálnych živnostníkov a viac zdrojov pre školy, učiteľov
a vzdelávacie centrá. Využívanie lesnej biomasy a ostatných obnoviteľných zdrojov ponúka
nové trhové príležitosti v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Kvôli regionálnym
rozdielom v ponuke a dopyte po lesnej biomase, sa môže očakávať mobilita vzdelávania
a pracovných príležitostí. Obyvateľstvo v rámci cieľa vzdelania bude mať prospech z potreby
vzdelávania verejnosti a zo zlepšenia kvalifikácie učiteľov a školiaceho personálu. Pre
mobilitu obyvateľstva je potrebné poskytnúť pomoc a rozšírenie mobility pracovnej sily, čo sú
aktivity nástroja „ľudia“. Pre cieľ zásobovania energetickým drevom budú mať ľudia
prospech z aktivít ako napr. zabezpečenie kvality dodávok a služieb. Obce by mali byť
pripravené na využívanie obnoviteľných zdrojov prostredníctvom aktivít poradenských
inštitúcií.
Nástroj „proces“ predstavuje pri zakladaní nového podniku aktivity zabezpečenia finančných
zdrojov a ich riadenia. Dôležitými marketingovými aktivitami tohto nástroja sú tiež obchodné
poradenstvo, školenie a budovanie obchodnej siete. Procesy ako monitoring trendov
v technológiách a inováciách a zlepšovanie technologických riešení sú vlastnosťami nástroja
„proces“ pre cieľ technológií a inovácií. Cieľ nové pracovné príležitosti vyžaduje záruku
kvality zákazníckeho servisu pre nové pracovné miesta. Pre investičný cieľ patria udržanie
a skvalitnenie poskytovania výhod investorom (pozri finančné nástroje - tab. 9) medzi
významné vlastnosti nástroja „proces“. Monitoring nových trhových príležitostí je takisto
dôležitou aktivitou tohto nástroja. Program monitorovania mobility má nasledovné ciele
(http://mobility.tamu.edu/mmp/):
a) Monitorovať trendy mobility a spoľahlivosti (napr. mobilita práce, produktu
atď.) a
b) Poskytnúť možnosť „overenia koncepcie“, tzn. čiastočnej realizácie určitých
metód alebo ideí na preukázanie ich uskutočniteľnosti, technickú podporu pre
posilnenie realizácie monitorovacích programov na lokálnej/regionálnej úrovni
a podporu zberu údajov a ich archivácie.
Akreditované programy technickej prípravy sa stali veľmi dôležitými marketingovými
aktivitami kvôli požiadavkám nových smerníc EÚ. Monitoring mobility a možností
zásobovania sú spoločné marketingové aktivity pre ciele mobility a zásobovania energetickým
drevom. Aktivita spolupráce medzi obcami a inštitúciami jednotlivých regiónov je potrebná
pre posilnenie kapacít a využitie poznatkov a skúseností ľudí z regiónov s rozdielnymi
úrovňami odbornej znalosti.
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Tab. 12a: Prehľad marketingových nástrojov a ich aktivít pre podporu využitia dreva ako OZE
Príjemca/
Cieľ využitia
Podniky

Založenie
nového podniku

Produkt

Cena

Analýza portfólia
a životného cyklu
lesnej biomasy

Cenová analýza
a trendy využívania
substitútov
Cenotvorba
a kalkulácia
hraničných nákladov
Cenová stratégia
a cenová politika
Vypracovanie
scenárov
využívajúcich
rozdielne stratégie
stanovenia cien

Analýza ponuky a
dopytu
Poznanie vlastností
produktu

Investície

Technológie,
Inovácie

Navrhovanie
vlastností produktu
Technológia
efektívnej produkcie
Garancia technológie

Nové trhové
príležitosti

Technický potenciál
biomasy

Marketingové nástroje/Aktivity
Miesto
Propagácia

Štartovací tím
nového produktu

Logistické
plánovanie
Štartovacie centrá

Osobný predaj
E- inzerovanie

Mobilita

Produkcia biomasy

Mobilita produktu

Zabezpečenie
finančných zdrojov
Obchodné
poradenstvo,
školenie a budovanie
obchodnej siete

Propagácia
investovania,
propagačné centrá
(agentúry)

Investície do
vzdelania

Udržiavanie
a zlepšovanie
poskytovania výhod
investorom
Monitoring trendov
v technológiách a
inováciách
Zlepšovanie
technologických
riešení

Ekonomická analýza
technologických
inovácií

Technologické
a inovačné centrá

Perspektívy nových
technológií
a inovácií

Podpora
implementácie
technológií
Technologické
a inovačné
poradenstvo

Ekonomický
potenciál biomasy

Regionálne dostupný
potenciál lesnej
biomasy

Programy propagácie
trhových príležitostí

Regióny s vysokou
nezamestnanosťou

Monitoring trhových
príležitostí

Vedecké parky
Lesnícky sektor
Energetický sektor

Subregionálne
energetické
informačné centrá

Potreba
certifikovaných
mechanikov,
technického
a riadiaceho
personálu

Zabezpečenie kvality
zákazníckeho servisu
pre nové pracovné
miesta

Budovanie
energetickej
infraštruktúry,
transport

Regionálny
marketing

Mobilita vzdelania a
práce

Program
monitorovania
mobility

Výskumné projekty pre nové projektové tímy
Nové pracovné
príležitosti

Proces

Obchodné
a kooperačné
poradenstvo

Transfer know-how
Výskumné
zariadenia
Trhový potenciál
lesnej biomasy

Ľudia

-

Efektívnosť mobility
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Tab. 12b: Prehľad marketingových nástrojov a ich aktivít pre podporu využitia dreva ako OZE
Príjemca/
Cieľ využitia
Obyvateľstvo

Produkt

Cena

Vzdelanie

Možnosti využitia
lesnej biomasy

Cenové zvýhodnenia
vzdelávacích kurzov

Vzdelávacie centrá

Mobilita

-

-

Vzdelanostná
infraštruktúra

Garancia dodávok
lesnej biomasy

Ekonomické
porovnanie možností
dodávok

Možnosti
regionálneho
zásobovania ,
sezónnosť
a včasnosť dodávok

Informácie o ponuke
a kvalite dodávok

Kvalita dodávok
a služieb

Možnosti využitia
drevných palív

Ekonomické
porovnanie
vykurovacích
systémov

Infraštrukturálna
pomoc

Propagačný materiál
pre obce
a regionálne
inštitúcie

Poradenské inštitúcie

Zásobovanie
energetickým
drevom

Marketingové nástroje/Aktivity
Miesto
Propagácia
Informácie
o možnostiach
vzdelávania, študijný
materiál
Informácie o ponuke
pracovnej sily
a informácie
o podpore mobility

Ľudia

Proces

Kvalifikovaní
učitelia

Akreditovaný
program technickej
prípravy

Pomoc a poradenstvo
pre mobilitu
pracovnej sily

Monitoring mobility
a možností
zásobovania

Obce,
Inštitúcie
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Spolupráca medzi
obcami a inštitúciami

10.5 Prehľad súčasných marketingových aktivít a ich krátkodobých a
strategických dlhodobých účinkov vo využívaní dreva ako OZE
Pre lesnícky sektor je nutné spolupracovať s partnermi z ostatných sektorov v rozvoji nových
trhov a rozširovaní existujúcich trhov s drevnou biomasou a poskytovať technickú odbornosť
pre vývoj nových produktov a pre rozšírenie existujúcich trhov.
Pri využívaní drevnej biomasy je dôležitou otázkou trvalá udržateľnosť globálneho,
regionálneho a lokálneho trhu. Trhy sú dynamické, menia sa v dôsledku vedeckých
a technologických pokrokov, nákladov, vnímaných rizík a sociálnych a ekonomických
záujmov. Lesnícky sektor vrátane lesných podnikov sa usiluje získať príležitosti a využiť
zmenu na trhoch na dosiahnutie cieľov hospodárenia v lesoch.
Zabezpečenie efektívneho marketingového riadenia lesných podnikov a rozvoj ich
marketingových aktivít si vyžaduje (ŠULEK, 2004):
– prístup k relevatným informáciám, ktoré sú potrebné pre marketingové riadenie,
– identifikáciu základných rozhodnutí v marketingovom plánovaní,
– znalosti o stave prostredia, v ktorom sa realizujú marketingové praktiky a
– rozvoj ľudských zdrojov v oblasti marketingového riadenia lesníckeho sektora.
Marketingové nástroje v praxi
Drevná biomasa je efektívne využívaná na rozličných nových a existujúcich trhoch, ktoré
zodpovedajú lokálnej a regionálnej ponuke a potrebám infraštruktúry (Woody Biomass
Utilization Strategy for Restoring and Maintaining Ecosystem Health, 2007; EU Directive on
the promotion of the use of energy from renewable sources, 2008).
Súčasné aktivity
– Hľadanie možností uprednostňovania produktov drevnej biomasy prostredníctvom
smerníc a nariadení EÚ o zabezpečovaní dodávok;
– Poskytovanie informácií o transfere technológií na využívanie lesnej biomasy v celej
EÚ prostredníctvom verejného a súkromného lesníckeho sektora;
– Financovanie grantových programov podpory drevnej biomasy zameraných na
zvýšené využívanie, zníženie nákladov spracovania, zvýšenú efektívnosť ťažby
a využívania drevnej biomasy a rozširovanie trhov s drevnou biomasou;
– Poskytovanie technickej pomoci podnikateľom a podnikom za účelom vývoja nových
produktov z dreva, ako aj pomoci pri úsilí rozširovať využitie, resp. využívať viac
produktov drevnej biomasy;
– Prechod z vykurovania a chladenia pomocou fosílnych palív na vykurovanie
a chladenie drevnou biomasou v niektorých verejných zariadeniach;
– Demonštrovanie
niekoľkých
projektov
„Palivá
pre
školy“
a ďalších
podobných veľkých inštalácií.
Krátkodobé aktivity
– Získavanie názorov internej a externej verejnosti o primeranej úlohe lesníckeho
sektora pri poskytovaní materiálov a služieb na uľahčenie rozvoja trhu a o jeho účasti
na trhoch;
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– Vyhodnocovanie a primeraná implementácia akcií, možnosti využívania existujúcich
politík (napr. príslušné smernice EÚ) na posilnenie nových trhov s drevnou biomasou;
– Vypracovanie štúdií realizovateľnosti zvýšeného využívania drevnej biomasy
a spolupráca s podnikateľmi a komunitami pri rozvíjaní príležitostí na využívanie
bioenergie;
– Poskytovanie informácií interným a externým partnerom o dostupnej technickej
podpore pri rozširovaní a vytváraní nových príležitostí na využívanie drevnej
biomasy;
– Pomoc podnikom pri rozvoji nových trhov, resp. zvyšovaní ponuky produktov drevnej
biomasy, predovšetkým so zameraním na palivá pre vykurovanie, ako napr. pelety
a drevné štiepky pre komerčné využitie.
Strategické dlhodobé aktivity
– Zohľadňovanie širších prínosov a prihliadanie na vedľajšie úžitky ako napr. na funkcie
ekosystémov;
– Propagácia využívania inovatívnych produktov drevnej biomasy;
– Propagácia širokej škály možností prostredníctvom rozšírených trhov;
– Informovanie trhov o finančných stimuloch;
– Rozvíjanie legislatívnych odporúčaní, ktoré umožňujú zvýšené využívanie drevnej
biomasy;
– Vyhodnocovanie a zlepšovanie poznatkov o nových technológiách a produktoch
drevnej biomasy.

11 Záver
Dosiahnutie záväzných cieľov 20% podielu obnoviteľných energií na celkovej spotrebe
energie a minimálne 10% biopalív v doprave pre všetky členské štáty EÚ do roku 2020,
navrhnutých Európskou komisiou v roku 2008, je novou výzvou pre všetky členské štáty aby
prijali národné akčné plány a adekvátne opatrenia na dosiahnutie záväzných národných
cieľov.
Analýza ukázala, že v oboch krajinách, t.j. vo Fínsku a na Slovensku, existuje množstvo
dostupných zdrojov lesnej biomasy pre energetické využitie. Obidve krajiny prijali počas
nedávneho obdobia niekoľko politických a marketingových opatrení pre podporu využívania
obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým drevnej biomasy. Avšak, boli zistené veľké
rozdiely v úrovni využívania biomasy vo Fínsku a na Slovensku. Pre Slovensko by teda bolo
dobré analyzovať politiky a marketingové nástroje využívané vo Fínsku, prevziať a využiť ich
know-how pre akceleráciu rastu využívania biomasy na energiu.
Ako je uvedené v niekoľkých dokumentoch EÚ, ako aj v správach analyzovaných krajín,
existuje stále niekoľko bariér, ktoré by mali byť odstránené. V štúdii sú tieto bariéry
identifikované a bol vypracovaný prehľad navrhovaných špecifických politických
a marketingových nástrojov na dosiahnutie strategických cieľov v oboch krajinách.
Z dostupných údajov bola vykonaná komparatívna analýza existujúcich opatrení a nástojov
podporujúcich využitie OZE, z ktorej vyplýva, že hlavné podporné politiky obnoviteľných
zdrojov u oboch krajín vychádzajú z Akčného plánu a využitia Štrukturálnych fondov EÚ
počas programovacieho obdobia 2007-2013. Ostatné formy podporných politík
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garantovaných na národných úrovniach sa líšia hlavne vo výške podpory využívania OZE.
Fínsko využíva dva legislatívne opatrenia na podporu využívania OZE pre výrobu elektriny
a to garanciu pôvodu a garanciu prístupu do siete. Slovensko má systém legislatívnych
opatrení rozšírený okrem spomínaných opatrení o výkupné ceny, distribúciu elektriny
a prednostný nákup elektriny vyrobenej z OZE.
Finančnými opatreniami podporujúcimi využívanie OZE pre výrobu elektriny vo Fínsku sú
investičné dotácie a vrátenie dane pre dodávateľov elektriny z OZE. Pre vykurovanie
a chladenie s využitím OZE sú to okrem investičných dotácií aj daňové stimuly. Fínsky
systém finančných opatrení podporujúcich využívanie OZE predstavuje tzv. Regionálna
a štrukturálna politika Fínska založená na politike EÚ, ktorá sa člení na cieľ Regionálnej
konkurencieschopnosti a zamestnanosti a cieľ Územnej spolupráce. Tieto ciele sú
financované zo Štrukturálnych fondov EÚ pre programovacie obdobie 2007-2013 vo výške
1590 mil. €. Navyše programy EÚ zahŕňajú okolo 2 miliardy € národných verejných
prostriedkov a 2,3 miliardy € súkromných prostriedkov. Systém finančných opatrení na
Slovensku sa delí na podporu domácností a súkromného a verejného sektora. Podpora
domácností je realizovaná Programom vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach vo výške 3,3 mil. € na rok. Ostatné sektory sú oprávnené využívať
Štrukturálne fondy EÚ pre programovacie obdobie 2007-2013. Podpora OZE zo
Štrukturálnych fondov EÚ je možná prostredníctvom Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ktorý stanovuje výšku pomoci, druh a
prijímateľa pomoci a obdobie poskytovania pomoci pre prioritnú os programu - 2 Energetika
vo výške 144 136 927 €. Ďalej sem patrí podpora cez viaceré osi Programu rozvoja vidieka
SR 2007-2013. Medzi finančné opatrenia podporujúce využívanie OZE na Slovensku patria
oslobodenie od spotrebnej dane pre výrobu elektriny z OZE a investičné dotácie.
Z dostupných údajov môžeme vo Fínsku medzi ostatné opatrenia a nástroje podporujúce
využitie OZE zaradiť Fínsku agentúru TEKES pre financovanie technológií a inovácií ako aj
programy organizované prostredníctvom Motiva s.r.o.. Medzi ostatné opatrenia a nástroje
podporujúce využitie OZE môžeme na Slovensku zaradiť Podporu malého a stredného
podnikania (MSP) prostredníctvom siete inkubátorov a implementáciu metódy Researchbased Spin-off, Program “Euro Info Centrum”, Program národného webového sídla pre MSP,
Program vzdelávania, školení a poradenstva a poskytnutie nenávratnej finančnej podpory zo
zdrojov Inovačného fondu.
Cieľ pre podiel energie z OZE na konečnej spotrebe energie v roku 2020 je vo Fínsku 38% a
v SR 14% . V roku 2005 dosiahol podiel OZE na celkovej spotrebe energie vo Fínsku 28,5%
a v SR 6,7%.
SWOT analýzy poukazujú na silné stránky a príležitosti pre zvýšenie využívania drevnej
biomasy v oboch krajinách. Bolo však identifikovaných niekoľko slabých stránok, hlavne
ekonomické, technické a organizačné aspekty marketingu pre využívanie biomasy na energiu.
V porovnaní s Fínskom patria medzi slabé stránky využívania biomasy na výrobu energie na
Slovensku hlavne vysoké náklady na výrobu energetického dreva, ktoré sú predovšetkým
dôsledkom nedostatočne rozvinutých technologických postupov a logistiky spracovania
a dodávok biomasy odberateľom. Vysoké náklady na výrobu biomasy, predovšetkým
v súvislosti s výkyvmi cien ostatných zdrojov energie, vytvárajú predpoklady na ohrozenie
trvalosti efektívneho využívania biomasy. Za slabú stránku rozvoja využívania biomasy na
energiu možno považovať aj podstatne menšiu podporu výskumu a vývoja v porovnaní
s Fínskom.
93

Zvýšenie využitia biomasy na energetické účely vyžaduje značné investície do nových strojov
a zariadení na prípravu biomasy, jej dopravu spotrebiteľom, aj na samotné energetické
využitie na výrobu tepla, elektrickej energie, alebo plynných a tekutých palív. Investori a
podnikatelia v celom výrobnom reťazci potrebujú istotu, že zdroje biomasy budú dlhodobo
dostupné v dostatočnom objeme a že podmienky na podnikanie budú dlhodobo stabilné. Preto
je veľmi dôležité, aby štát vytváral tieto podmienky pre podnikateľskú sféru prijímaním
jasných a dlhodobo platných štátnych politík na podporu vyššieho využitia OZE.
Výsledky štúdie budú ďalej využívané vo výskumných projektoch Fínskeho lesníckeho
výskumného ústavu a Technickej univerzity vo Zvolene zameraných na využívanie lesnej
biomasy na energiu a inovácie v lesníctve. Ponúka aj dobrú podporu pre rozhodovanie
manažérov pri navrhovaní zlepšenia politických a marketingových stratégií pre využívanie
obnoviteľných zdrojov na energiu. Publikácia sa využije ako doplňujúci výučbový materiál
pre odbor Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov na Technickej
univerzite vo Zvolene a pre vzdelávanie na úrovni stredných odborných škôl.
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12 Summary
The aims of the study are to conduct comparative analyses of the forest policies and their
provisions supporting the use of forest resources in bioenergy generation, to look into the
governments’ energy policies and their provisions supporting the use of renewable energy, to
analyse the market for energy wood and the barriers hindering its use for energy generation in
two selected countries. Finland and Slovakia were chosen for the analysis. The aims of the
study also include outlining the specific policy tools and the marketing tools with their
activities, which could improve the conditions in the energy wood market. The comparative
case study also includes analyses of the barriers and a SWOT analysis of the energy wood
market.
The results of the study point out the high indicative targets set by the European Commission
for the share of RES in the total energy consumption in the studied countries. On the other
hand, the National Forest Programmes and the national energy policies in both countries
include a number of indicative priorities supporting the utilization of forest biomass. Both
countries have adopted several legislative, financial, and other measures supporting the use of
biomass for energy generation. Nevertheless, they differ substantially in regard to the level of
use of forest-based resources as renewable energy sources. The current share of renewable
energy sources in the total energy consumption of Finland is 28%, while in Slovakia it is only
6,7%. The results of the SWOT analyses based on the outcomes of several national and
international projects point especially to the threat of the global financial crisis and global
warming. Moreover, the activities of six marketing tools, specifically of Product, Price, Place,
Promotion, People and Process, were outlined to enhance the energy wood market for three
groups of beneficiaries: Enterprises, Population, Municipalities, and Institutions.
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