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I N Z E R C I A

Aké zmeny v energetike môže-
me očakávať počas slovenské-
ho predsedníctva v Rade EÚ?

Koncom roka nám Európska 
komisia predstaví prvé legisla-
tívne návrhy o novom dizajne 

trhu s energiami. Uvidíme, ako 
sa podarí nájsť rozumnú zhodu 
medzi národnými a celoeuróp-
skymi záujmami v energetike. 
Vzájomné zdieľanie energetic-
kých zdrojov členských kra-
jín EÚ bude vyžadovať dobudo-
vanie dostatočne robustnej in-
fraštruktúry. Reagovať tiež bude 
potrebné na rastúci rozvoj ob-
noviteľných zdrojov, ktoré ma-
jú oproti konvenčným zdrojom 
svoje špecifiká. 

Ako postupuje integrácia eu-
rópskych trhov s elektrinou?

Pred nami stále stojí úlo-
ha začlenenia nášho česko-slo-
vensko-maďarsko-rumunského 
denného trhu do celoeurópske-
ho jednotného trhu. Namiesto 
toho, aby sa využili osvedče-
né metódy pre prideľovanie cez-
hraničných prenosových kapa-

cít, tak prebiehajú zdĺhavé dis-
kusie o novom spôsobe. Ten sa 
však zatiaľ nevie dostatočne vy-
sporiadať s úzkymi miestami 
s nedostatočnou kapacitou, aké 
predstavuje napríklad prepoje-
nie severu a juhu Nemecka. 

Čo je nové na domácom trhu 
s elektrinou?

Od apríla tohto roku organi-
zátor trhu spustil vnútrodenný 
trh s elektrinou, ktorý umožňu-
je nákup a predaj elektriny ho-
dinu pred jej fyzickou dodáv-
kou. Ďalším krokom bude jeho 
zaintegrovanie v rámci regió-
nu, alebo už priamo do cieľo-
vej integračnej platformy, kto-
rá by mala prispieť k jeho vyš-
šej likvidite. 

Ako vnímate podporu výroby 
z obnoviteľných zdrojov?

Rôzne národné projekty pod-
necujú odberateľov, aby si nain-
štalovali vlastné malé výrobné 
zariadenia a zvýšili si tak ener-
getickú sebestačnosť z obnoviteľ-
ných zdrojov. Energetika tak po-
stupne smeruje k decentralizo-
vanej výrobe, čo si vyžaduje aj 
zmenu v prístupe na trhu s ener-
giami. Riešením majú byť inte-
ligentné siete podporené inteli-
gentnými meracími systémami. 

Rozbehla sa inštalácia inteli-
gentných meracích systémov 
úspešne?

Inteligentné meracie systémy 
sa postupne zavádzajú aj na Slo-
vensku, ale súčasné legislatív-
ne prostredie zatiaľ brzdí mož-

nosť využitia ich potenciálu na-
plno. Meranie odberu alebo 
dodávky elektriny sa síce usku-
točňuje každých 15 minút, ale 
tieto údaje sa v zmysle legisla-
tívy sprístupňujú až nasledujú-
ci deň. Tieto informácie teda nie 
je možné v kombinácii s vnútro-
denným trhom využívať na ope-
ratívny nákup chýbajúcej alebo 
predaj prebytočnej elektriny, čo 
by umožnilo aktívne znižovať 
odchýlku v elektrizačnej sústa-
ve, ako aj náklady s ňou spojené. 
Zavedenie variabilnej tarifiká-
cie by zase mohlo prispieť k mo-
tivácii odberateľov zmeniť svoje 
spotrebiteľské návyky a viac vy-
užívať elektrinu v cenovo výhod-
nejších časových pásmach. 

Očakávate znižovanie cien 
elektriny pre koncových zá-
kazníkov?

Ceny elektriny na veľkoob-
chodných trhoch síce klesajú, 
ale ceny pre koncových odbera-
teľov tento trend celkom neko-
pírujú. Koncová cena elektriny 
totiž v sebe ukrýva aj podporu 
baníctva a súkromných investo-
rov v oblastiach obnoviteľných 
zdrojov a kombinovanej výro-
by elektriny a tepla. K novej vy-
hláške Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví pre cenovú regu-
láciu v elektroenergetike mali 
subjekty viac ako 580 pripo-
mienok, z toho 375 zásadných, 
a netrpezlivo sa čaká na jej vý-
slednú podobu.
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ROZHOVOR

Trh s energiami 
sa mení, treba 
hľadať riešenia
KONFERENCIA l O problémoch v energetike hovorí Libor Láznička, 
riaditeľ úseku vývoja spoločnosti zo spoločnosti sféra.

O čom aktuálne 
hovoria energetici? 
Diskusia o aktuálnych 
témach v energetike 
bude prebiehať na 
konferencii 
Energofórum, ktorej 
11. ročník sa bude 
konať v októbri 
v hoteli Sitno 
vo Vyhniach. 

PORADENSTVO

Portál legislatívnych povinností vás zorientuje v zákonoch 
Portál  legislativnepovinnosti.sk 
je dostupný pre širokú verejnosť 
od 1. marca 2016. Po prvom pol-
roku prevádzky Lucia Liptáková, 
výkonná riaditeľka úseku obcho-
du spoločnosti sféra, hodnotí ako 
úspech to, že naše služby využí-
va viac ako 70 firiem, podnikajú-
cich v energetike. Spolupracujú 
aj so záujmovými zduženiami 
právnických osôb. Najnovšie je to 
Združenie dodávateľov energií, 
s ďalšími záujemcami rokujú. 
„Klienti sú spokojní. Nezazna-
menali sme žiaden podnet, ktorý 
by hovoril o opaku. Sledujeme 
využívanie portálu a vidíme, že 

klienti s nástrojom aktívne pracu-
jú. Vzhľadom na vývoj legislatívy 
predpokladáme, že v poslednom 
štvrťroku to bude ešte intenzív-
nejšie.“

Pripravuje sa viacero 
legislatívnych zmien
Aktuálne sa pripravuje sa viacero 
zmien legislatívnych predpisov, 
ktoré bude portál legislatívnepo-
vinnosti.sk sledovať. Očakáva sa 
novelizácia vyhlášky, ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungova-
nie vnútorného trhu s elektrinou 
a pravidlá pre fungovanie vnútor-
ného trhu s plynom. Má reflek-

tovať na ostatné zmeny vyhlášok 
cenovej regulácie. Premietne sa 
to aj do nižších predpisov, teda 
prevádzkových poriadkov. Výhľa-
dovo je na rok 2017 pripravovaná 
aj novelizácia samotného zákona 
o energetike. Aký to bude mať 
vplyv na súčasný rozsah legisla-
tívnych povinností? „Keďže pred-
pisy sú vo fáze prípravy, nevieme 
to zatiaľ zhodnotiť. Ministerstvo 
hospodárstva SR a Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví zhro-
mažďujú v súčasnosti podnety 
od účastníkov trhu. Prezentujú 
zámer zohľadniť zmeny, ktoré 
vyplynuli z aplikačnej praxe. Pra-

vidlá trhu by mali byť predložené 
do pripomienkového konania, 
a teda nadobudnúť prvú konkrét-
nu podobu v októbri,“ objasňuje 
Lucia Liptáková. Aktualizáciu ka-
lendára povinností zabezpečia na 
portáli po zverejnení definitívnej 
podoby predpisov v Zbierke zá-
konov SR. Už v pripomienkovom 
konaní však vyhodnocujú, čo 
môžno v danej situácii očakávať, 
na zmeny akého rozsahu sa treba 
pripraviť. 

Treba znížiť byrokraciu
Aké sú teda ďalšie očakávania 
či prognózy? Lucia Liptáková 

konštatuje zmenu k lepšiemu. 
Podnikatelia podľa nej dlhodo-
bo apelujú najmä na potrebu 
zníženia byrokracie a admi-
nistratívnej záťaže podnikania 
v energetike.

„Kritizujú aj povinnosť nahla-
sovania identických údajov via-
cerým inštitúciám. Tu je priestor 
na pozitívnu zmenu zdieľania 
informácií cez centrálnu refe-
renčnú databázu. Počty povin-
ností vieme teraz vďaka spraco-
vanej databáze presne vyčísliť. 
Uvidíme, ako budú vyzerať po 
definitívnych najbližších zme-
nách legislatívy.“

Pravidlá trhu by 
mali byť 
predložené do 
pripomienkového 
konania, a teda 
nadobudnúť prvú 
konkrétnu podobu 
v októbri. 

Lucia Liptáková, sféra


