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Budúcnosť bude nízkouhlíková,
decentralizovaná a elektrická

2015 20452030

23 % 55 % 73 %

2 % 33 % 95 %

2.9 3.5 6.0

Scenáre vývoja sa už nerozchádzajú v smerovaní, ale v
intenzite.Obchodný model a riadenie sústavy sa výrazne zmení

Nové trendy zo Zimného balíčka
a technického pokroku v oblasti technológií

Dekarbonizácia

Decentrálna výroba

Elektrifikácia transportu

Digitalizácia

Transformácia sektora

Rast spotreby

Zvýšenie efektivity

► Cielené na zníženie emisií skleníkového 
plynu CO2 o 40% do 2030 (voči 1990)

► Pokles podielu neobnoviteľných zdrojov

► Zníženie nákladov na využitie a 
zvýšeníie konkurenceschopnosti 
obnoviteľných zdrojov voči
neobnoviteľným

► 33%: rast tržieb z predaja
elektromobilov do 2030

► Do 2030 sa spotreba elektriny zvýši
cca o 20 % (oproti 2015)

► Flexibilnejší odber, ktorý je možné 
prispôsobiť kolísaniu ponuky

► Pokročilejšia automatizácia systému 

Zníženie nákladov

Podiel OZE na
inštalovanom
výkone v EÚ

Podiel elektrických
vozidiel vo vozovom

parku EÚ

Celková spotreba
elektriny
(tis. TWh)
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Spoločné pravidlá pre regulačné rezervy a likvidita na 
krátkodobom trhu zreformujú podporné služby a obchodovanie

Prepojenie krátkodobých trhov
Krátkodobé (spotové) trhy prebiehajú od dennej fázy až takmer po skutočnú výrobu a spotrebu elektriny.

Implementácia celoeuróskeho vnútrodenného couplingu (SIDC) Implementácia denného couplingu (SDAC)

SIDC spustený 06/2018

SIDC spustený v 11/2019

SIDC očakávané Q4 2021

SDAC – externá alokácia MRC

SDAC – interná alokácia 4MMC

Denné trhy Vnútrodenné trhy Vyrovnávacie trhy

Čas
Deň vopred pred dodaním 5 až 60 minút pred dodávkou Dodávka

Proces vyrovnania odchýlky

EÚ pracuje na harmonizácii trhu s regulačnou energiou. Cieľ je zjednotiť produkty
potrebné pre reguláciu parametrov v prenosovej sústave (aFRR, mFRR)

Vývoj rozdielu denných maximálnych/minimálnych cien na Slovensku
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Smart Grid prinesie nové možnosti využitia akumulácie elektriny a 
decentralizácie, ktoré budú konkurovať konvenčným zdrojom

OBCHODOVANIE1

Špekulatívne obchodovanie
(Market Arbitrage)

► Nákup za nízku cenu > 
nabíjanie batérie. 
Predaj za vysokú cenu >
vybíjanie batérie

Znižovanie nákladov

na odchýlku

► Optimalizácia portfólia 
krátkodobého obchodovania 
s využitím akumulácie 

Poskytovanie podporných služieb

► Nové typy PpS, resp. 
rozšírenie o nové s využitím 
vysoko flexibilného zdroja 
(akumulácie)

Znižovanie emisí CO2

► Mminimalizácia nevyhnutnosti
regulácie kotla štandardného
spaľovacieho zdroja

VÝROBA2

Regulácia parametrov v sieti

► Regulácia napätia,
zvyšovanie spoľahlivosti a
kvality distribúcie elektriny

Odloženie investícií do siete
(Investments Deferal)

► Batéria ako zdroj
špičkového výkonu, bez
potreby realizácie investície
do sústavy

DISTRIBÚCIA3

Záložný zdroj elektriny

Znižovanie nákladov na
rezerváciu kapacity zo siete
VN

Kombinácia akumulácie a
nabíjacích staníc

OSTATNÉ VYUŽITIE4
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EÚ má k dispozícií významný objem finančných nástrojov na
podporu nízkouhlíkovej transformácie a dekarbonizácie

Príprava národných plánov obnovy:
• Potreba identifikovať nielen reformy, ale konkrétne investičné

príležitosti a projekty spĺňajúce ciele EÚ v oblasti
dekarbonizácie (a podporu obnovy post-covid ekonomiky)

1,000 Identifikovaných investičných projektov

€200 mld. Celková investičná potreba

2.3 GtCO2e Množstvo zníženia GHG emisií

2.3 mil. FTEs potenciál

2.7 mil. Headcount
750

mld €

1 074,30
mld. €

Zdroje EÚ

Next Generation EU

MFF
Viacročný 
finančný 
rámec

(7-ročný 
rozpočet EÚ)

Next Generation EU 

COVID-19 recovery
package

► Cca. 500 mld € granty

► Cca. 250 mld € pôžičky 

Energetika Využívanie pôdy

Doprava

PriemyselBudovy

Oblasti

Hlavné aspekty vybraných projektov

Počet identifikovaných projektov 44

Investície (€ mld.) 2.530

EY v spolupráci s European Climate Foundation zmapovalo
existujúce investičné príležitosti, ktoré sú
► "Pripravené na výkop"
► Dokážu podporiť v jednotlivých členských štátoch EÚ rozvoj

Plánov obnovy zameraných na udržateľnosť:
► Sú schopné podporiť vytváranie nových pracovných príležitostí

a zároveň napĺňanie klimatických cieľov.

Kľúčové oblasti v Plánoch obnovy z pohľadu EÚ týkajúce sa 
energetiky:
• Urýchlenie vývoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie
• Podpora čistých technológií v oblasti ekologizácie dopravy
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