ZEMNÝ PLYN AKO EKOLOGICKÁ NÁHRADA
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• Metalurgia
• Výroba ocele

• Výroba stavebných
produktov
• Ostatné priemyselné
procesy

Energetika

Priemysel

Využívanie uhlia na Slovensku

• Výroba elektrickej energie
a/alebo tepla
• Teplárne
• Elektrárne
• Malé zdroje/domácnosti
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Malé zdroje z pohľadu emisií skleníkových plynov

• Priemysel spolu s energetikou sa na
celkových emisiách skleníkových plynov
podieľajú približne 70%
• Samotná energetika tvorí takmer štvrtinu z
celkových emisií skleníkových plynov
• Domácnosti sa podieľajú 9,8% na celkových
emisiách skleníkových plynov, produkujú
však takmer 50% celkových emisií TZL
SR
• Rastúci trend majú najmä emisie z osobnej
dopravy
Zdroj: IEP, MŽP SR
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Malé zdroje z pohľadu emisií znečisťujúcich látok
Tuhé znečisťujúce látky spôsobujú:
-

Zníženú kvalitu ovzdušia
Smogové situácie
Závažné zdravotné komplikácie pre obyvateľov
Poškodzovanie ekosystémov
Poškodzovanie majetku

Sú zapríčinené:

Zdroj: SHMÚ

- Nesprávnym výberom paliva (e.g. tuhé vs plynné)
- Nesprávnym spôsobom nakladania s palivom
(nesprávne skladovanie)
- Nevhodným vykurovacím zariadením (typ, vek,
efektívnosť)
- Nevhodnou vykurovacou praxou
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Štatistika palív v domácnostiach vykurujúcich tuhými
palivami

Výsledky zo štatistického zisťovania SHMÚ (2019):
• 89% domácností kúriacich tuhým palivom využíva drevo (kusové drevo, pelety) ako palivo, 11,93% uhlie (t.j. cca 30
tis. domácností)
• Priemerná spotreba dreva je 7,3 t/rok
Zdroj: SHMÚ/ŠÚ SR
• Teplota vykurovania je 22 C, väčšina vykuruje celý rodinný dom
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Náhrada uhlia za zemný plyn/OZE
v sektore energetiky – výroba tepla (malé zdroje)
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Pravdepodobnosť prechodu z uhlia na ZP u malých individuálnych zdrojov
Aktuálny stav
Subjekty zo súkromnej sféry,
samosprávy a verejnej správy
využívajúce uhlie na vykurovanie (64
zdrojov).
Subjekty zo súkromnej sféry,
Malé zdroje samosprávy a verejnej správy
neplynofikované
využívajúce uhlie na vykurovanie (42
oblasti
zdrojov).
Malé zdroje plynofikované
oblasti

Domácnosti plynofikované/n
eplynofikované
oblasti

Cca 30 tis. domácností
využívajúcich uhlie alebo produkty z
neho na vykurovanie.

SPOLU
*Prechod na OZE (100% úspora emisií)

Potenciál ZP

Vyčíslenie
potenciálu ZP (m3)

Úspora emisií
(t CO2)

Pravdepodobný.

2 024 519

5 256

N/A
Jedná sa zväčša o lacné uhlie z Poľska;
z prieskumu SHMÚ zatiaľ poznáme len
ich približný počet, ale nie geografickú
lokalizáciu.

(ekvivalent spotreby ZP)

679 258
(len vyčíslený ekvivalent
spotreby ZP)

45 450 000
(ekvivalent spotreby ZP)

2 024 519

3 361*

228 884*
237 501
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Zemný plyn je najlacnejší nízkoemisný zdroj tepla v
plynofikovaných oblastiach = energia prvej voľby
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RD 120 m2, energetická trieda A1, ostatná potreba elektrickej energie 2 500 kWh/rok
Zdroj tepla
Prevádzkové náklady spolu
(OPEX)
Investičné náklady spolu
(CAPEX)
TCO (15 rokov)

Zemný plyn

Tepelné čerpadlo
(TČ) - vzduch/voda

Pelety

Elektrinapriamovýhrevné
(rohože)1

402 €/rok

463 €/rok

471 €/rok

937 €/rok

9 065 €

14 291 €

11 115 €

5 666 €

15 097 €

21 234 €

18 178 €

19 716 €

Zemný plyn

Tepelné čerpadlo
(TČ) - vzduch/voda

Pelety

Elektrinapriamovýhrevné
(rohože)2

339 €/rok

387 €/rok

402 €/rok

722 €/rok

9 065 €

12 249 €

11 115 €

5 666 €

14 155 €

18 059 €

17 152 €

16 493 €

1Systém

ale
nespĺňa A1

RD 120 m2, energetická trieda A0, ostatná potreba elektrickej energie 2 500 kWh/rok
Zdroj tepla
Prevádzkové náklady spolu
(OPEX)
Investičné náklady spolu
(CAPEX)
TCO (15 rokov)
Cena energií as február 2021.

2Systém

ale
nespĺňa A0
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Náhrada tuhých palív za zemný plyn/OZE
v domácnostiach
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Kotlíkové dotácie – fungovanie v CZ:
• v Českej republike fungujú úspešne už niekoľko rokov, je o ne veľký záujem,
• na PKK je možné získať až 75% dotáciu,
• v prípade znečistených oblastí sa poskytuje dodatočný bonus,
• je možná kombinácia výmeny zdroja tepla a zateplenia domácnosti, v takomto prípade je tiež poskytovaný dodatočný bonus.
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Zdroj: vytapeni.tzb-info.cz

4/23/2021

Kotlíkové dotácie – skúsenosti ČR
• Na základe zákona o ochrane ovzdušia majú obce v ČR možnosť obmedziť spaľovanie vybraných druhov pevných palív v kotloch
do 300 kW na vymedzenom území;
• Od roku 2017 existuje povinnosť predložiť potvrdenie o revízii kotla, vrátane označenia emisnej triedy;
• Od roku 2018 je zakázaný predaj kotlov 3. emisnej triedy a od roku 2020 aj 4. emisnej triedy;

• Prevádzkovanie najstarších kotlov na tuhé palivá bude zakázaný od roku 2022 (predaj kotlov 1. a 2. emisnej triedy je
zakázaný od roku 2014);
• Domácnosti si budú musieť zadovážiť ekologickejší kotol pod hrozbou finančnej pokuty 50 tis. CZK (zhruba 300 tisíc
domácnosti vlastní nevyhovujúci kotol, ide prevažne o nízkopríjmové domácnosti);
• Preto aj počas druhej vlny Kotlíkových dotácií výrazne narástol záujem o plynové kondenzačné kotle, túto skutočnosť
dokumentuje aj záujem o znovupripojenie tzv. mŕtvych prípojok, ktorý je za posledný tri roky viac než desaťnásobný;
• V treťom kole kotlíkových dotácií štát prerozdelí viac než 3 mld. CZK (pre prvé 2 kolá bolo vyčlenených 6 mld. CZK), pričom by sa
malo nahradiť viac ako 100 tis. nevyhovujúcich kotlov.
• Bola zavedená aj tzv. Kotlíková pôžička, ktorá sprístupnila Kotlíkovú dotáciu aj veľmi nízkopríjmovým domácnostiam: i) pôžička
pokrýva všetky náklady, ii) je bezúročná, iii) prvá splátka je hradená z dotácie, iv) má nízke mesačné splátky.
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Zdroj: www.zemniplyn.cz; www.tepelnatechnika.cz
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Racionálny prístup k Plánu obnovy
• Zo SOBD 2011 vyplýva, že v SR je MINIMÁLNE 216 tis. domácnosti vykurujúcich tuhým palivom, ktoré
rozhodujúcim spôsobom prispievajú k zlej kvalite ovzdušia SR. Z prieskumu SHMÚ z roku 2019 medzi
domácnosťami vykurujúcimi tuhými palivami vyplýva, že 11,93% z týchto domácnosti vykuruje uhlím, čo
predstavuje cca 30 tis. domácnosti.
• Plán obnovy resp. „Zelená obnova budov“ by sa preto:
1. mala zamerať najmä na tieto domácnosti (synergia so zvyšovaním energetickej efektívnosti a
reálnym riešením energetickej chudoby) a
2. jedným z podporovaným (nových) zdrojov tepla by mal byť aj nízkoemisný kondenzačný
plynový kotol, nakoľko predstavuje najlacnejšiu skutočne nízkoemisnú alternatívu k tuhým
palivám pri hĺbkovej obnove RD, s plánom postupnej dekarbonizácie plynu ako takého. Navyše,
využitie potenciálu tzv. mŕtvych prípojok (v SR cca 100 tis. ks) ešte viac zvýši ekonomickú efektivitu
prechodu z vysokoemisného tuhého paliva na nízkoemisný zemný plyn.
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Ďakujeme za Váš čas a pozornosť.

SPP – distribúcia, a.s.

Marek Paál, riaditeľ sekcie distr. služieb
marek.paal@spp-distribucia.sk

02/2040 2010
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