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1) Úvod – živé príklady smerujúce do budúcnosti: 

V čase zvyšovania cien energie, zmeny klímy a sociálno-ekonomických problémov budú 
musieť všetky regióny v EÚ nájsť spôsoby poskytovania stabilných a bezpečných dodávok 
energie, ktoré budú dostupné pre všetkých občanov a zároveň budú spĺňať kritériá ochrany 
životného prostredia a udržateľnosti. 

Keď sa pozrieme na rôzne inteligentné energetické systémy a iniciatívy v oblasti 
inteligentných sietí, zistíme, že už dnes existuje viacero riešení. Niektoré regióny sa zmenili 
z kupujúcich energiu na dodávateľov energie so silným dôrazom na energiu z obnoviteľných 
zdrojov a slúžia teda ako vzor udržateľnej výroby energie, ktorá umožňuje stabilizáciu cien za 
energiu a zároveň prináša zisk.

Napríklad oblasť Güssing v Rakúsku sa zmenila z chudobného regiónu na periférii na vzor 
udržateľnosti a uspokojuje všetky svoje energetické potreby z miestnych obnoviteľných 
zdrojov, ako je miestna biomasa, slnečná tepelná energia a fotovoltika. Elektrárne v tejto 
oblasti majú „nepopierateľný sociálno-ekonomický vplyv“ a vyrábajú dostatok prebytočnej 
energie, ktorá prináša zisk a ten sa ďalej investuje do financovania obnoviteľných zdrojov 
energie1. 

Ostrovy ako aj vidiecke a riedko osídlené oblasti nachádzajú nové spôsoby získavania čoraz 
väčšej nezávislosti od vonkajších zdrojov energie vďaka investíciám do systémov 
inteligentných sietí. Regióny, ktoré úspešne spájajú energiu z obnoviteľných zdrojov 
s inteligentnými riešeniami na jej uskladňovanie, nielen znižujú veľkú závislosť od dovozu 
fosílnych palív, ale aj dokážu zaručiť bezpečnosť dodávok energie pre svojich občanov. 

Takéto inovácie a zmeny sa prejavujú na Madeire (Portugalsko) 2, na ostrove El Hiero 
(Španielsko), v Hostětíne (Česká republika) a na ostrove Ikaria (Grécko)3. Ide o príklady, 
ktoré dokazujú, že transformácia energetických sietí a nahradenie fosílnych palív elektrinou 
vyrábanou z miestnych obnoviteľných zdrojov sú bezpečné, dostupné a realizovateľné. 

Na základe celostného prístupu je možné spojiť ďalšie odvetvia, napríklad dopravu 
a vykurovacie alebo chladiace systémy, dosiahnuť silné synergie a znížiť emisie CO2. 
Príkladom je Dánsko4, kde uskladňovanie elektrickej energie vyrobenej v čase špičky 
v inteligentnej infraštruktúre zohľadňuje miestnu spotrebu miestne vyrobenej energie. 

Ďalším príkladom konkrétneho regiónu s najlepšími postupmi, ktorý vykazuje všetky uvedené 
                                               
1 Rakúsky inštitút územného plánovania (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na žiadosť Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu: 
INFRAŠTRUKTÚRA PRE ENERGIU Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV: FAKTOR MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA. 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, strana 41.
2 Rakúsky inštitút územného plánovania (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na žiadosť Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu: 
INFRAŠTRUKTÚRA PRE ENERGIU Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV: FAKTOR MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA. 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, strana 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
ostrov Ikaria (pozri: Vedecké a politické správy JRC. Projekty inteligentných sietí v Európe: Doterajšie skúsenosti a súčasný rozvoj. 
Aktualizácia z roku 2012, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, strana 
58).
4 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infraštruktúra potrebná na záchranu klímy.
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, strana 36.



DT\1004662SK.doc 3/7 PE519.781v01-00

SK

prvky, je reprezentatívny model regiónu Harz, ktorý je znevýhodneným regiónom v rámci 
Nemecka: výroba a distribúcia energie založená predovšetkým na energii z obnoviteľných 
zdrojov, výskumné a vývojové činnosti, uskladňovanie energie, spotreba a energetické úspory 
(vrátane inteligentných meradiel, tvarovania špičky, izolácie a e-dopravy).1

V regiónoch s inteligentnými energetickými systémami sa miestne spoločenstvá a občania 
môžu stať zároveň výrobcami aj spotrebiteľmi – čiastočne vyrábajú pre vlastné energetické 
potreby a čiastočne predávajú energiu do siete a pôsobia vo virtuálnych elektrárňach spolu
s ostatnými subjektmi. Existuje niekoľko priekopníkov v tejto oblasti: skupiny občanov už 
dnes vlastnia napríklad pomerne významnú časť solárnych panelov, niektorí sú dokonca 
organizovaní v občianskych združeniach2. Tým sa umožňuje nielen aktívne začlenenie 
miestne vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov do siete, ale aj aktívne zapojenie občanov 
do našej budúcej výrobe a spotrebe energie. 

2) Inteligentné siete sú kľúčové

Jedným z najväčších podnetov, ktoré vyvolali zmeny v súčasnej energetickej sieti, je lepšie 
začlenenie variabilných energetických zdrojov (napríklad veternej alebo slnečnej energie). 
Úplný potenciál týchto zdrojov je možné využiť len vtedy, keď pružná a inteligentná sieť 
vyrovnáva premenlivé úrovne energetickej ponuky a dopytu a zaručuje inteligentný systém 
uskladňovania a distribúcie. V tejto súvislosti sa musí uvažovať vo veľkom – na úrovni EÚ 
i v malom – na úrovni domácností a miestnej a regionálnej úrovni. Napríklad veterné parky na 
mori vyrábajú množstvo energie ďaleko od energeticky náročného priemyslu a mohli by 
zásobovať energiou niekoľko oblastí na medzinárodnej úrovni. Solárne panely na streche 
vyrobia nízkonapäťovú energiu pre jeden dom. Dodatočnú, nevyužitú energiu je však možné 
dodať do siete, a na to je potrebný dvojsmerný tok energie Ak je slnečného svitu menej alebo 
zoslabne vietor, je potrebné dodávať dodatočnú energiu (z uskladnenej energie alebo z iných 
pružných zdrojov) na stabilizáciu siete. Treba preskúmať rôzne regulačné, legislatívne 
a obchodné podnety3 s cieľom pomôcť pri prechode od tradičných dodávok energie 
k variabilnejšej a decentralizovanej výrobe energie.

Nevyhnutným predpokladom sú investície do elektrických sietí pre všetky napätia, ako aj 
investície do ďalších riešení, ako je napríklad kombinovaná výroba energie a tepla. Neexistuje 
jednotné riešenie pre všetky regióny. Najlepším riešením je riešenie špecifické pre konkrétny 
región, ktoré zohľadňuje miestne podmienky. Takto je možné optimalizovať miestnu výrobu 
a spotrebu energie. Investície sa teda musia zamerať na miestny príspevok sietí a pružných 
zdrojov vrátane možností uskladňovania.

                                               
1 Rakúsky inštitút územného plánovania (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na žiadosť Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu: 
Infraštruktúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov: faktor miestneho a regionálneho rozvoja. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, strana 59. 
Porovnajte taktiež REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Pozri vidiecky príklad solárneho panela občanov na verejnom kúpalisku v nemeckom Eltville: http://www.buergersolar-eltville.de/
3 Pozri Sascha Müller-Kraenner a Susanne Langsdorf, pre Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
strana 25 – 27.
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3) Inteligentná sieť je viac než inteligentné meradlo – pre súhrnný a multisektorový 
prístup 

Pracovná skupina Komisie pre inteligentné siete vymedzuje inteligentnú sieť ako: „elektrickú 
sieť, ktorá môže nákladovo efektívnym spôsobom spájať správanie a konanie všetkých 
používateľov napojených na ňu – výrobcovia, spotrebitelia a tí, čo vykonávajú jedno aj druhé 
– aby sa zaistil ekonomicky efektívny, udržateľný elektroenergetický systém s nízkymi 
stratami a vysokou kvalitou a zabezpečením dodávok a bezpečnosti“1.

Na druhej strane z tohto vymedzenia vyplýva, že inteligentná sieť umožňuje zavedenie 
nového a inteligentnejšieho druhu energetického systému, v ktorom sa energia neprepravuje 
na veľkú vzdialenosť, ale vyrába sa a používa v blízkosti miesta výroby, a ktorý umožňuje 
dvojsmernú komunikáciu medzi miestom výroby a miestom spotreby. 

Viaceré prípadové štúdie poukázali na to, že budovanie inteligentných sietí treba začleniť do 
celkového kontextu regionálnej politiky s cieľom maximalizovať prínos pre región. 

Energetický sektor je prepojený s ďalšími sektormi vrátane ubytovania, životného prostredia, 
sociálneho začlenenia, stavebníctva a dopravy. Je teda vhodné, aby regióny mali regionálny 
plán, ktorý zahrnie energiu spolu s ostatnými uvedenými odvetviami. Do regionálneho 
plánovania je predovšetkým nutné zapojiť občanov a ich príspevky. Pokiaľ ide konkrétne 
o plánovanie sietí v súčasných postupoch chýba transparentnosť, musia sa zlepšiť a treba do 
nich primerane začleniť dopyt a výrobu a zahrnúť prevádzkovateľov distribučných systémov 
a poskytovateľov technológie inteligentných sietí. Týmito komplexnými postupmi sa zvyšuje 
synergia a zaručujú sa dlhodobé výsledky.

Inteligentná sieť znamená zníženie energetických strát vo fáze výroby, prenosu a distribúcie. 
Úspory energie prinášajú zníženie objemu energetických strát vo fáze výroby aj distribúcie. 
Informačné a komunikačné technológie (IKT) takisto zahŕňajú aktívne začlenenie koncových 
používateľov na zvýšenie informovanosti a získanie občanov ako uvedomelých spotrebiteľov 
energie. Úspory sa preto dosahujú v celej sieti vrátane koncových používateľov, čím sa 
maximalizujú hospodárske a ekologické prínosy a dosahuje väčšia bezpečnosť dodávok. 
Sektor IKT teda zohráva zásadnú úlohu pri zvyšovaní inteligencie energetického sektora. 
Technológiu umožňujúcu dvojsmerný tok informácií v sieti nevlastnia prevádzkovatelia 
distribučných sústav a prenosových systémov, ale sektor IKT. Všetky tieto účinky sa zosilnia, 
keď sa skutočným ústredným bodom regionálneho plánovania inteligentných sietí stanú 
energetické úspory.

Budeme preto pri analýze miestnych a regionálnych dôsledkov vývoja inteligentných sietí 
musieť zohľadniť širší obraz v kontexte regionálnej politiky. Navrhujeme teda používanie 
termínu „inteligentné energetické systémy“. „Inteligentný energetický systém“ zahŕňa 
inteligentné siete, inteligentné meradlá, zvyšovanie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
riešenia inteligentného uskladňovania, opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, nepriame 
sektory prepojené s inteligentnou sieťou a ďalšie súvisiace prvky v rámci regionálneho 
energetického plánu. 

                                               
1 Funkcie inteligentných sietí a inteligentných meradiel http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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4) Priaznivé vplyvy na miestnu zamestnanosť v rámci regionálneho hospodárstva

Priaznivých vedľajších dôsledkov rozšírenia a propagácie komplexných inteligentných 
energetických systémov je nepreberné množstvo. Inteligentný energetický systém môže 
okrem uvedených prínosov podporiť tvorbu miestnych udržateľných pracovných miest. 
Jednou z hlavných oblastí, v ktorých vzniknú pracovné miesta, bude stavebníctvo1., a to 
nielen prostredníctvom priamych investícií do energetickej infraštruktúry, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení energetickej účinnosti a obnovy, napríklad v oblasti 
ubytovania. To povedie k transformácií tradičného odvetvia, posilneniu malých a stredných 
podnikov a vytvoreniu väčšieho dopytu po nových zručnostiach v rámci tradičných 
pracovných miest. Nevyhnutne potrebné sú preto investície do nových zručností pre nové 
pracovné miesta. V rovnakej miere sa to týka odvetvia IKT, dopravy a odvetví, ktoré zásobujú 
ekologických zariadení a služieb2, keďže priamo alebo nepriamo súvisia so zavedením 
inteligentného energetického systému. Aj v týchto odvetviach by bolo možné vytvoriť veľké 
množstvo nových pracovných miest v dôsledku realizácie regionálnych koncepcií 
inteligentného energetického systému.

Po zvýšení energetickej účinnosti sa prejaví významný násobiaci efekt inteligentného 
energetického systému, ktorý ovplyvní zamestnanosť v celom hospodárstve, keďže umožní 
zaručiť stabilné a bezpečné dodávky energie.

Dôležitá otázka týkajúca sa inteligentného energetického systému teda znie, ako môžu 
regióny podporiť miestne pracovné príležitosti súvisiace s realizáciou inteligentného 
energetického systému a ukázať, prečo majú verejné investície do týchto systémov kľúčový 
význam pre úspešný rozvoj miestneho a regionálneho pracovného trhu. 

5) Inteligentné energetické systémy ako činitele energetickej demokracie

Správa sa takisto zameriava na demokratické aspekty inteligentných sietí, miestnej výroby 
a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov. Poukáže na význam spotrebiteľov a občanov 
nielen ako používateľov energie, a teda aj potenciálnych pôvodcov jej úspor, ale aj ako 
aktívnych činiteľov v oblasti inteligentnej infraštruktúry a distribúcie energie, keďže musia 
využiť výhody aktualizovaných systémov. Aktívne zapojenie znamená nielen vytváranie 
„emocionálneho vlastníctva“, ale môže viesť aj k zvýšeniu miestnej úrovne príjmov.
Vďaka aktívnemu zapojeniu by sa zvýšila prijateľnosť systémov energie z obnoviteľných 
zdrojov na jednej strane a prijateľnosť prechodu k odlišnému správaniu pri spotrebe energie 
na druhej strane. Z uvedeného vplýva potreba plného zapojenia verejnosti na základe „ zásady 
partnerstva“ a spoločného využívania výhod, ako aj transparentnosti celého postupu 
plánovania. Dlhodobo udržateľný úspech je možné zaručiť len zapojením koncového 

                                               
1Porovnaj napríklad: CEDEFOP. Medzinárodná organizácia práce (ILO): Zručnosti pre ekologickejšie pracovné miesta. Správa o európskej 
syntéze. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, strana 3.

2 Iniciatíva UNEP, ILO, IOE a ITUC z roku 2008 o ekologických pracovných miestach s názvom Ekologické pracovné miesta: dôstojná 
práca v trvalo udržateľnom nízkouhlíkovom svete.
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používateľa do všetkých fáz vývoja inteligentného energetického systému. Európska komisia 
musí poskytnúť väčší priestor miestnym pravidlám v rámci jednotného trhu s cieľom 
odstrániť prekážky na úrovni EÚ.

6) Ochrana údajov a súkromia

Inteligentné siete a meradlá môžu fungovať len pod podmienkou výmeny používateľských 
údajov v rámci siete. Z výskumov vyplýva, že používateľov znepokojuje ochrana ich údajov 
pri registrácii informácií o využívaní elektriny v reálnom čase v jednotlivých domácnostiach 
a používaní týchto údajov v rámci novej inteligentnej infraštruktúry. V záujme zvýšenia 
prijateľnosti zavádzania inteligentných energetických systémov je mimoriadne dôležité 
zachovanie súkromnej povahy a takisto bezpečnosti osobných údajov používateľov. Je preto
potrebné upraviť platné právne predpisy o ochrane údajov na vnútroštátnej úrovni a úrovni 
EÚ. Musia sa podporovať investície do výskumu a vývoja dômyselných anonymizačných 
nástrojov. Musia existovať jasné usmernenia o tom, kto zodpovedá za zhromažďovanie,
prenos a predovšetkým zabezpečenie údajov. 

7) Rámec potrebný pre inteligentné energetické systémy

i Financovanie 
V tomto oddiele bude uvedený prehľad rôznych možností financovania s cieľom vyriešiť 
zložitú otázku, kto zaplatí vývoj infraštruktúry potrebnej pre inteligentné siete. Preskúmajú sa 
finančné nástroje a príslušné právne predpisy, ako aj úloha EIB a ďalších európskych 
finančných inštitúcií. Osobitná pozornosť bude venovaná úlohe európskych fondov, napríklad 
európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to predovšetkým EFRR, Kohézneho 
fondu a EPFRV. Možnosti financovania na obdobie rokov 2014 – 2020 zahrnú investície do 
výroby a distribúcie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, energetickú účinnosť 
a využitie energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj inteligentné energetické riadenie 
a inteligentné systémy na distribúciu, uskladňovanie a prenos. V rámci EFRR bude stanovený 
minimálny podiel, ktorý budú musieť regióny sústrediť (v závislosti od stupňa ich 
hospodárskeho rozvoja) na uvedené investičné priority, a to vo výške 20 % zdrojoví EFRR. 
V záujme jednoduchšieho využívania dostupných financií, a to zlepšením (administratívnej) 
kapacity pre rozvoj a riadenie projektov, bude oprávnené budovanie kapacít, ktoré prispeje 
k využitiu príležitostí v oblasti vývoja inteligentných sietí. Môže pomôcť zrýchliť investície 
a správa sa zameria aj na investičné podnety. Keďže proces v oblasti financovania 
a rozhodovania zahŕňa niekoľko územných úrovní, dôležitým predpokladom úspešnej 
realizácie je viacúrovňové riadenie.

ii Štátna pomoc a ďalšie pravidlá jednotného trhu
V súčasnej politike vnútorného trhu sa prísne oddeľuje niekoľko odvetví s odôvodnením, že 
sa tak zlepšuje hospodárska súťaž. Takéto oddeľovanie by mohlo predstavovať prekážku pre 
inteligentný energetický systém a komplikovať dosiahnutie multisektorového prístupu. Je 
preto potrebné opätovne posúdiť uvedenú politiku a poskytnúť príležitosti regionálnym 
a miestnym orgánom v prípadoch, keď viacero odvetví spoločne využíva dotácie aj úspory, 
s cieľom vytvoriť inteligentnejší a pružnejší rámec, v rámci ktorého sa v konečnom dôsledku 
zohľadnia väčšie úspory v energetickom odvetví a v ostatných odvetviach.
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iii Interoperabilita a otvorené normy
Interoperabilita bude mať pre inteligentnú infraštruktúru kľúčový význam, keďže regulačná 
neistota a rozdielne normy spomaľujú rozširovanie tejto infraštruktúry. Rovnako je potrebné 
aj rozšírenie spolupráce s Európskou organizáciou pre technické normy. Ak v iných regiónoch 
nebude možné použitie inteligentných meradiel, ak inteligentné siete nebudú schopné 
komunikovať s inými krajinami, stratí sa pridaná hodnota. Najväčšie prekážky pre 
inteligentné energetické systémy predstavujú zložité trhové podmienky a regulačné rámce. 
Uvedené hľadiská musia byť rovnomerne zahrnuté do interoperability investičných modelov 
a na druhej strane interoperabilita vyžaduje otvorené normy.

8) Cezhraničné regióny a nadnárodná sieť

V správe sa preskúma prepájanie a partnerstvá regiónov, spoločné využívanie výhod 
a poznatkov, ako aj spolupráca medzi regiónmi z hľadiska analýzy nákladov a úžitkov. Veľmi 
často sa stáva, že najekologickejší a najhospodárnejší prístup pre pohraničné regióny zahŕňa 
nielen vnútroštátnu spoluprácu v rámci štátu, ale aj spoluprácu so susedmi v zahraničí. Tento 
cezhraničný prístup treba podporovať. Je potrebné rozšíriť spoločné využívanie poznatkov na 
úrovni EÚ a podporovať budovanie sietí a výmenu osvedčených postupov medzi všetkými 
európskymi regiónmi. Bude to krok vpred pri založení nadnárodnej siete pre regióny 
s inteligentnými energetickými systémami.


