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Skupina Veolia vo svete
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Skladba palív 



4SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU

1993
Prvá nájomná 
zmluva  (Senec)

2000
Spolupráca s 
MČ Petržalka

2005
PSA Trnava

2006
Prevádzkové služby pre 
2 vodárenské sústavy

2008
Akvizícia energetiky v 
Žiari nad Hronom

2012
Prvá zmluva o 
energetických 
službách (VÚC Košice)

2013
Inštalácia 18 KGJ v 
Petržalke

2018-19
Akvizícia 
paroplynov v BA 
a Leviciach

Skupina Veolia na Slovensku

2020-21
Akvizícia 
Cogen-West 
v Bratislave



Dekarbonizácia energetiky 
Znižovanie uhlíkovej intenzity
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• Emisný faktor zemného plynu je 202 gCO2/kWh
• Uhlíková intenzita elektriny vyrobenej zo zemného 

plynu je 490 gCO2 /kWhe (približne polovičná 
hodnota ako z uhlia 820 gCO2/kWhe )

• VU KVET na báze ZP s účinnosťou výroby min. 
75% dosahuje uhlíkovú intenzitu 270 gCO2 /kWh
(202/0.75)

• V roku 2019 poklesli emisie CO2 z výroby 
elektriny v EU o cca 12% (120 miliónov ton). 
Polovica z tohto poklesu bola výsledkom 
nových OZE  zdrojov a druhá polovica 
pripadala na náhradu uhlia zemným plynom z 
dôvodu rastúcej ceny CO2 povoleniek. 

• Zemný plyn je preto možné považovať za 
prechodné palivo k dosiahnutiu uhlíkovej 
neutrality EU v roku 2050. 

Uhlíková intenzita
Zemný plyn
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• Uhlíková intenzita monovýroby tepla zo zemného plynu 
je cca 224 gCO2 /kWht 

vs

• Priemerná uhlíková intenzita tepla dodávaného 
sústavami CZT bola v roku 2018 cca 183 gCO2 /kWht s 
významným potenciálom na ďalšie zníženie

• Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla (KVET) 
dochádza k úspore primárnej energie počítanej voči 
výrobe elektriny a tepla v samostatných zdrojoch 

• Min. požiadavka pre VÚ KVET je 10%, bežne dosahované 
hodnoty od 15% (PPC Bratislava) do 25% (KGJ Petržalka)

Uhlíková intenzita
Výroba tepla (SR)

183
gCO2/kWht
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Diaľkové vykurovanie v SR
 30 % z celkového spotrebovaného tepla

 Uhlíková intenzita CZT 183 gCO2/kWht < 224 gCO2/kWht  
individuálne vykurovanie (zemný plyn)

 > 50% podiel nízkoemisného paliva ZP a 25 % podiel 
obnoviteľných zdrojov energie

 > 3100 km rozvodov tepla 

doprava

elektrická 
energia

teplo

Dekarbonizácia energetiky
Sektor vykurovania je kľúčový 
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(1) prechod z kondenzačnej výroby na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny (VÚ 
KVET) s dodávkou tepla pre priemyselných klientov 

(2) rozšírenie dodávok tepla z výroby elektriny pre komunálnu sféru 
(3) zmena koncepcie prevádzky paroplynového zdroja a inštalovanie šiestich spaľovacích 

motorov na krytie špičkových výkonov  
(4) Ďalšia etapa – zvyšovanie podielu alternatívnych plynných palív (biometán, vodík) 

(1)
(2)

(3)

Príklad referencie v Leviciach

zníženie emisií CO2 
– 52% 

Na ceste k uhlíkovej neutralite 
Zemný plyn – nízkoemisné palivo  ideálne prechodné palivo
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Príležitosť pre slovenskú energetiku 

Oblasť R&D, výroby a využitia alternatívnych palív 
(biometán, vodík) predstavuje pre Slovensko príležitosť 

• budovať európske líderstvo vo vývoji nových čistých 
technológií  

• najlepšie využiť existujúcu infraštruktúru a zabrániť 
neefektívnym (zbytočným) investíciám 

• dosiahnuť klimatické ciele nákladovo
efektívnym spôsobom 



Ďakujem za pozornosť


