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Environmetal security balance 

Rovnováha ţivotného prostredia 

Green Clean Economy 
● Klimatická bezpečnosť 

● Demografická bezpečnosť 

● Energetická bezpečnosť 

● Potravinová bezpečnosť 

● Bezpečnosť vodného hospodárstva 

●  Asociácia zaloţená v roku 2005 

www.avbaz.sk 
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Opis a  charakteristika kľúčových 

problémov   energetiky a energeticky najviac 

závislých  odvetví na  spotrebe energetických 

surovín v  SR 
• Priemyselné podniky  vysokoenergeticky 

náročné 

• Neriešili energetickú efektívnosť dostatočne 

• Mali  neprimerané výhody od štátu 

• Politický establisment dlhodobo podceňoval 

otázku ţivotného prostredia 

• Slabo nastavené „envirociele“ energetického 

mixu SR 
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ČASŤ 

27.11.2012 

DEŇ D 

 
Zákon o obchodovaní s emisnými 

kvótami a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov výrazne zasahuje do 

podnikateľskej činnosti energeticky 

náročných odvetvi.  

vo všetkých sférach spoločnosti 



BIOMETÁN UNIVERZÁLNE 

PALIVO 
  Výhody bio-metánu oproti biomase spočívajú v tom, 

že je derivátom (pochádza) z biomasy, ale zatiaľ čo 

biomasa je neušľachtilým, popolnatým palivom, 

ktoré možno premeniť na energiu iba 

v spaľovacích kotloch, bio-metán je palivo 

ušľachtilé, bezpopolné, ktoré sa dá bezprostredne 

transformovať na energiu mechanickú (motory), 

tepelnú (kotly), elektrickú (kogenerácia) i chladivú 

(absorbčné systémy). Okrem toho bio-metán sa dá 

celkom jednoducho skladovať a prepravovať 

diaľkovými i lokálnymi potrubnými systémami . 
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Stav ZELENEJ EKONOMIKY 

  od roku 2012 

• Zvýšenie  energetickej bezpečnosti 

a sebestačnosti SR 

• Zníţenie zápornej obchodnej bilancie s Ruskou 

federáciou 

• Zníţenie energetickej závislosti 

• Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov 

v energetickom mixe SR a rýchlejšie spĺňanie 

povinných záväzkov SR voči ES 
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Stav ZELENEJ EKONOMIKY 

  od roku 2012 
• Výrazný rastový impulz pre slovenský agrosektor 

• Stabilizácia agrosektora a lesníctva 

• Alternatívny program stabilizácie slovenského vidieka 

a regiónov 

• Vytvorenie nových pracovných miest v zelenej 

ekonomike 

• Zmiernenie dosahov  nového programového balička 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES 
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Stav ZELENEJ EKONOMIKY 

  od roku 2012 

• Vytvorenie nízkoemisnej (zelenej) dopravy 

a sídelných miest i obcí  

• Impulz pre budovanie výskumno-vývojových 

základní a modernizácia slovenskej ekonomiky 
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Stav ZELENEJ EKONOMIKY 

  od roku 2012 

• Diverzifikácia moţného nákupu biometánu ako 

energonosiča v rámci 27 členských štátov EU, 

pomocou GREEN GAS GRIDS (európskeho 

systému zelených plynárenských sietí)  

• Preventívna ochrana  proti potenciálnej plynovej 

kríze 

• Produkcia SLOVENSKÉHO „ZEMNÉHO“ 

PLYNU , slovenskými občanmi 
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ČASŤ 

ČO NÁS ČAKÁ 

  

Úspory Energie 

vo všetkých sférach spoločnosti 
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Energetický problémový triumvirát  

21 storočia 

  problémy 
 

•  Emisie CO2 

• Energetická efektívnosť 

• Energetická nezávislosť 

dopady 
 

• strata nezávislosti 

•strata zamestnanosti 

•strata konkurencieschopnosti 

•hospodárske aj kultúrne 

zaostávanie 
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Globálne trendy v EÚ  po klimatických 

konferenciach 

 
• Globálne otepľovanie 

• Nizkouhlíkové čisté technológie 

• Potravinová bezpečnosť 

• Rozvojová pomoc 

• Naštartovanie postindustrialnej ekonomickej periódy            

????????? 
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Veľké výkričníky po roku 2012 

 Európska únia 

•Uhlíkové clo 

•Uhlíková daň 

•Obchodovanie s voľnými 

emisiami na  svetových burzách 

•Presun voľných emisných  

povoleniek do EIB – vznik  

nových investičných zelených 

finančných fondov 

•Podpora transferu finančných 

tokov na rozvojovú pomoc 

Slovenská republika 
 

•Reforna dani predpoklad  

v   rokoch 2010 ,2011 alebo 

2012 !!!       

•Zavedenie ekologických daní 

•Zvýšenie majetkových daní 
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Benefity  a hrozby po roku 2012 
zdroj :správa IATA 2008 – Report on Alternatives Fuels 

 
Geometrický nárast produkcie Nákup v roku 2005 bol nula € ! 
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Benefity  a hrozby po roku 2012 
zdroj :správa IATA 2008 – Report on Alternatives Fuels 

cena paliva v US ct/gal 
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Benefity  a hrozby po roku 2012 

HROZBY 

•Krach nepripravených 

•Slovensko zaostáva 

•Závislosť na  druhoradé 

členstvo v EÚ 

•Malý a pomalý rozvoj 

slovenského hospodárstva 

 

BENEFITY 

•Víťazstvo a nove príjmy pre 

pripravených 

•Veľký nevyuţitý priestor 

•Veľký vzdelanostný potenciál 

•Kombinačné myslenie 
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Trendy a implementovanie do praxe 

na Slovensku 

  

 
 

• Podpora znalostnej ekonomiky zameraná na rozvíjanie 

podnikového výskumu a vývoja, vzdelávacích aktivít a inovácií. 

• Stimulácia úspory energií v podnikoch a domácnostiach. 

• Príspevok k udrţiavaniu environmentálnej rovnováhy 

prostredníctvom daní motivujúcich pouţívanie, aj výrobu 

environment šetriacich technológií. 

 zdroj :Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, SAV, 2010 
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Trendy a implementovanie do 

regionalnej praxe 

 
• Podpora malého a stredného podnikania 

• Zakladanie  regionálnych municipálnych  

výskumno - vývojových základni 

• Interdisciplinárny výskum 

• Priority : CO2,  

• energetická efektívnosť,  

• emisná redukcia, trvaloudrţateľný výrobný 

cyklus výrobku a sluţby 
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Trendy a implementovanie   

v klastrových iniciatívach 

 

• Podpora inovatívneho malého a stredného 

podnikania 

• Zdruţenia právnických osôb 

• Interdisciplinárny charakter 

• Medzinárodná spolupráca 
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ČASŤ 

ČO MÁME ROBIŤ 

 
Možností  riešení 

v komunálnej sfére a doprave 



Proces zelenej transformačnej zmeny 

 v podmienkach SR   

 

Bioplasty  

Biopalivá 

Biometán 

AUU CO2 
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Ťaţiskové oblasti 

• Potravinová bezpečnosť / sebestačnosť  

• Problém odpadov 

• Doprava a obnoviteľné palivá 

• Nízkouhlíkové čisté technológie 

• Energetická nezávislosť / sebestačnosť 

• Trvalá udrţateľnosť v ţivotnom prostredí 
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Potravinová bezpečnosť  

a sebestačnosť 
• Súčasný stav je silno narušený 

• Obchodné reťazce – všetko z dovozu je lacnejšie – 

likvidácia národnej výroby – strata zamestnanosti  

• Kvalita – v priemere silno poklesla 

• Problém s naplnením vytýčenej zásady  

  prebytky dopestované na teritóriu,  

  ich spracovanie na teritóriu 

  ich zuţitkovanie na teritóriu  
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Problém odpadov 

• Slovensku hrozí ţe sa „utopí“ v odpadoch nemá 

more ani iné depónie kam by odpady naváţalo 

• Nikto nechce skládky 

• Nikto nechce spaľovne 

• Nikto nechce zníţiť produkciu odpadov 
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Poznáme východisko? Áno. 

 

• Výchova obyvateľstva 

• Separovaný zber (papier,sklo,plasty,kovy) 

• Skládky iba pre minerálny odpad 

• Spaľovne s trigeneráciou (elektrina, teplo, chlad) 

a vyuţitím CO2 (riasy, palivá) 

   

              NEBOJME SA SPAĽOVNÍ 

 RIEŠME ICH MAXIMÁLNE VYUŢITIE 
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Doprava a obnoviteľné palivá 

• Problematika dopravy 

• Rast počtu osobných automobilov 

• Rast prepravy autobusovej 

• Rast prepravy kamiónovej 

• Rast spotreby palív 

• Nedostatočná cestná sieť 

• Pokles koľajovej dopravy osôb i nákladov 

   PREFERUJME KOĽAJOVÚ DOPRAVU   
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Obnoviteľné palivá  

Východiská 
• Dôraz na zniţovanie škodlivých emisií z 

motorov, ale aj z vykurovania 

• Motory si vyţadujú kvalitné definované palivá – 
normovanie je zavedené 

• Vykurovanie – normovanie palív je technicky 
nezvládnuteľné a preto sa budú sledovať emisie 
zo spaľovania  

• Slovensko má v Strednej Európe 
najrozsiahlejšiu sieť plynofikácie – kvôli ochrane 
ovzdušia pred emisiami - to treba účelne vyuţiť 
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Obnoviteľné palivá  

Opatrenia 
• Biopalivá z obnoviteľných zdrojov na podporu odbytu 

agro-prvovýroby, lesov a pasienkov  

• Biomasa a jej priame spaľovanie 

• Bioetanol 

• MERO/FAME 

• Bioplyn & Biometán 

• JEDINE BIOMETÁN JE   PLNOHODNOTNÝM 

BIOPALIVOM 

   NEBOJME SA BIOMETÁNOVÝCH STANÍC 
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Ochrana pôdneho fondu 

a zamestnanosť na vidieku 

• Preferencie ornej pôdy 

• Preferencie zachovania razu krajiny 

• Preferencie zalesňovania nekosených plôch a 

členitých terénov 

• Preferencie parkov a záhrad 

• Preferencie výsadby ovocných drevín 

• Spracovanie produktov i odpadov na mieste 

vzniku 
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Nízkouhlíkové čisté technológie 

 Elektrická energia  

Výhody: čistá energia, jednoduchá distribúcia, pohotová 
premena na prácu, teplo, chlad  

Nevýhody: nedá sa efektívne a dlhodobo akumulovať 

Vodík  

Výhody: čistá energia, pohotová premena na prácu, 
teplo, chlad 

Nevýhody: náročná výroba, uskladňovanie a distribúcia 

Zemný plyn – metán 

Výhody: zušľachtená energia, jednoduchá distribúcia, 
pohotová premena na prácu, teplo, chlad  

Nevýhody: závislosť na cudzích zdrojoch, uskladňovanie 
a distribúcia 
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Trvalá udrţateľnosť  

v ţivotnom prostredí 

• Úspory energie v kaţdej forme  

• Zatepľovanie a izolácie 

• Zdroje centrálne proti distribuovaným 

• Problém nočného verejného osvetlenia 

• Zniţovanie nákladov  
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innovation...HOT POT 

SPOLOČNÉ INOVÁCIE 

Interdisciplinárna 
spolupráca 

MEDZINARODNÁ 
Spolupráca 

Výskum  

a Vývoj 
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TEAM - Jediné riešenie 

Ďalšie 
stretnutie? 

S kým?  

Kedy? 

Kde? 

Ako často? 

Spoločne  

hneď dnes, 

Už zajtra je 
neskoro  
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 

 

táto polárna žiara je doklad o existujúcom 

energetickom poli Zeme  
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Kontakt 
Asociácia pre využitie 

obnoviteľných a alternatívnych 

zdrojov 

Ţiharecká 802 

925 82 Tešedíkovo 

www.avbaz.sk. 

Filip Urban  

Email: avbazsk@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Združenie výrobcov liehu  

na Slovensku 

 

Zahradnícka 21 

811 07 Bratislava 

 

Július Forsthoffer 

mobil:0905 340 086 

Email: forsthoffer@nextra.sk 
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http://www.fostacenergy.biz/
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