
 

 

1. Opis metodiky výpočtu zvyškového mixu 

Tento dokument slúži ako podklad pre výpočet energetického mixu pre dodávateľov energie. Obsa-

huje preložené kapitoly z „The Residual Mix and European   Attribute Mix Calculation1“.  

 

1.1 Zber údajov 

 
 Členenie zdroja energie 

Zber údajov a výpočet sa vykonáva podľa nižšie uvedených kategórií zdrojov energie uvedených 

v tabuľke 1. Pokiaľ sú k dispozícii údaje iba na úrovni Obnoviteľne zdroje (OZE) / Jadrové zdroje 

(JADRO)/Fosílne zdroje (FOS), použijú sa nešpecifikované kategórie OZE a FOS. Toto členenie je 

rovnaké ako v predchádzajúcej metodike zvyškového mixu. Ďalšie rozdelenie zdrojov energie 

ENTSO-E možno nájsť z prílohy A. 

 
Tabuľka 1: Členenie zdroja energie 

 

Obnoviteľný Nešpecifikovaný Jadrový Fosílny nešpecifikovaný 

Slnečný 
 

Hnedé uhlie 

Veterný 
 

Čierne uhlie 

Vodný a morský 
 

Plynné palivo 

Geotermálny 
 

Ropné produkty 

Biomasa 
  

 
 

 Fyzická výroba elektrickej energie, spotreba, premena a emisné faktory 

Údaje o fyzickej energii sa získavajú z centrálnych zdrojov s výnimkou prípadov, keď je k dispo-

zícii podstatne lepší národný zdroj údajov.  

 
 
 
 

1 The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation, RE-DISS II, 2015, http://reliable 
- disclosure.org/upload/234-D7.2_RMCalculation.pdf 
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Údajová položka Centrálny zdroj údajov 

   
  Čistá produkcia elektriny v krajine počas roka X 

Nezohľadňuje sa všetka vlastná spotreba (výrobné pomoc-

né zariadenia) pri výrobe energie. V prípade vodných elek-

trární to znamená, že by sa mala zohľadniť len výroba elek-

trickej energie týkajúca sa prirodzeného prítoku.  

Straty energie súvisiace s prečerpávaním (a iným uskladňo-

vaním energie) sa považujú za spotrebu a neodpočítavajú sa 

od výroby. Tento postup však podlieha národnej regulácii, 

ktorá to môže definovať inak. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

/nui/show.do?dataset=nrg_105m 
 
 
Poznámka: Štatistiky, ktoré zverejňuj 

Entsoe sú nedostupné pre rok 2019 

a budú zohľadnené v prípade opä-

tovnej dostupnosti.  

 
Spotreba elektriny v krajine za rok X 

Zahŕňa straty v sústave, ako aj straty v prečerpávacích 

vodných elektrárňach (možná odchýlka v národnej legisla-

tíve). 

Viď predchádzajúci zdroj 

Čistý export a import elektrickej energie z tretích 

krajín2 

Pre každú krajinu sa určí bilancia elektrickej energie so 

všetkými príslušnými tretími krajinami.  

V prípade, že krajina má čistý import z konkrétnej tretej kra-

jiny,  sa čistý importovaný objem špecifikuje podľa zdroja 

energie na základe výrobného mixu tretej krajiny (alebo 

zvyškového mixu ak je k dispozícii).  

V prípade, že má krajina čistý export do konkrétnej tretej 

krajiny, berie sa čistý exportovaný objem ako sumárna hod-

nota, ktorá sa použije pri výpočte. 

Dôležité: upozorňujeme, že informácie o prenosoch elektri-

ny medzi krajinou a ostatnými vnútornými krajinami by sa 

nemali zbierať. 

Stiahnuté z  

https://transparency.entsoe.eu/trans

mission-domain/physicalFlow/show 

Ak nie je výrobný mix odvodený z 

údajov Eurostatu v prípade čistého 

importu z tretích krajín, použijú  štatis-

tiky sa IEA, napr.  

https://www.iea.org/data-

andstatis-

tics/datatables?country=RUSSIA&en

ergy=Electricity&year=2017 

 

 

2 V súčasnosti zoznam tretích krajín obsahuje všetky krajiny mimo EÚ28. S výnimkou Island, Nórsko, Srbsko 
a Švajčiarsko nie sú tretími krajinami. Zoznam vnútorných krajín je: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvát-
sko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, 
Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portu-
galsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko 

https://www.iea.org/data-andstatistics/datatables?country=RUSSIA&energy=Electricity&year=2017
https://www.iea.org/data-andstatistics/datatables?country=RUSSIA&energy=Electricity&year=2017
https://www.iea.org/data-andstatistics/datatables?country=RUSSIA&energy=Electricity&year=2017
https://www.iea.org/data-andstatistics/datatables?country=RUSSIA&energy=Electricity&year=2017
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Emisie CO2 z výroby elektrickej energie na 

báze fosílnych palív v gCO2 na kWh 

Týka sa len priamych emisií z výroby elektrickej energie v 

CO2. 

Používajú sa existujúce špecifické 

hodnoty CO2 pre krajiny a zdroje 

energie10 , ktoré vychádzajú z RE-

DISS II. Pri výpočte sa použije, ak je 

k dispozícii, novší a spoľahlivejší 

zdroj údajov. Ak príslušné orgány 

disponujú údajmi o emisiách , použijú 

sa tieto údaje. 

Vysokoaktívny rádioaktívny odpad z výroby elektrickej 

energie v jadrových elektrárňach v mg rádioaktívneho 

odpadu na kWh 

Používajú sa existujúce údaje vychá-

dzajú z RE-DISS II11. Pri výpočte sa 

použije, ak je k dispozícii, novší a 

spoľahlivejší zdroj údajov Ak prísluš-

né orgány disponujú údajmi 

o emisiách , použijú sa tieto údaje. 

 
 Explicitné informácie o sledovaní elektrickej energie 

Explicitné informácie o sledovaní sa zhromažďujú z mixu centrálnych a národných zdrojov. 

 
Spoľahlivé sledovacie systémy (RTS) – RTS na báze certifikátov, sú okrem systému EECS-GO, ďalšie 
explicitné sledovacie systémy, ktoré sa považujú za spoľahlivé a transparentné. Typickým príkladom RTS 
sú národné systémy záruk pôvodu a RTS bez certifikátov sú napr. podpora doplatkom naviazaná so zve-
rejnením alebo v niektorých prípadoch so sledovaním na základe zmluvy. Spoľahlivý sledovací systém 
zaručuje, že atribút množstva elektrickej energie nie je viac ako raz deklarovaný na spotrebu (doublecoun-
ting). 

 
 

Údaj  Zdroj údajov 

Certifikáty EECS a ostatné RTS na báze certifi-

kátov: 

Sledovanie množstva vydaných, uplatnených a exspi-

rovaných certifikátov podľa dátumu transakcie v krajine 

počas 1.4. rok X - 31.3. rok  

X +1 pre zdroj energie3. 

Certifikáty EECS: Štatistika AIB 

Iné sledovacie nástroje: údaje od prí-

slušných orgánov 

 

Treba brať v úvahu, že dátumy sa týkajú 
všetkých transakcií, ktoré sa uskutočnili 
počas daného obdobia (nie výrobného roku 
X) 4. 

 

Uplatnenia mimo domény z krajiny v pro-

spech iných krajín, sa nezohľadnia 

v krajine, ktorá uplatnila záruky.  

Uplatnenia mimo domény v prospech tretej 

krajiny sa zohľadnia ako uplatnenia. 
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RTS bez certifikátov 5: 

Explicitné sledovanie podľa zdroja energie v krajine 

za kalendárny rok X zverejnenia (napr. sledovanie 

založené na zmluve, podpora doplatkom v spojení so 

zverejnením) 

• Explicitné sledovanie pomocou RTS bez cer-

tifikátov sa považuje za Vydanie 

a Uplatnenie. 

• RTS bez certifikátov medzi krajinami sa po-

važujú za Vydanie a Uplatnenie mimo domé-

ny. 

Nemecká schéma podpory doplatkom: 

https://www.erneuerbare-

enegien.de/EE/Navigation/DE/Home/home.html 

, Erneuerbare Energien in Zahlen 

Údaje od príslušných orgánov 

RTS môžu byť napríklad národne systémy ZPE alebo iné systémy sledovacích certifikátov  

Podľa odporúčaní osvedčených postupov RE-DISS [RE-DISS II, 2015] „Lehota na uplatnenie ZP na účely zverejne-
nia v danom roku X by mala byť 31. marca roku X+1“. To znamená, že k uplatneniam, ktoré sa týkajú zve-
rejnenia roka X, dochádza počas 1.4.X - 31.3.X+1. Aby boli použité údaje v súlade s ostatnými, mal by byt 
aplikovaný rovnaký časový posun aj pre vydanie a exspiráciu záruk pôvodu 

1.2 Výpočet domáceho zvyškového mixu – (RM) 

 
 Krok 1: Určenie dostupných atribútov 

Výpočet sa môže začať po zozbieraní potrebných údajov definovaných v kapitole 1.1. Prvým kro-

kom výpočtu je určenie atribútov o výrobe,  ktoré sú k dispozícii po explicitnom sledovaní v danej  

krajine. (Atribút sa vzťahuje na údaje, ktoré sa sledujú za účelom zverejnenia konkrétnej spotre-

by. Najdôležitejšími atribútmi pre zverejnenie sú zdroje energie, súvisiace emisie CO2 a rádioak-

tívny odpad. V prípade neprepojených sledovacích nástrojov, informácie obsiahnuté v záruke pô-

vodu reprezentujú všetky podstatné atribúty pre 1 MWh elektrickej energie). Táto skupina do-

stupných atribútov sa nazýva domáci zvyškový mix a vypočíta sa nasledovne (tiež znázornená na 

obrázku 11): 
 

 

4 Vzhľadom na to, že iba za výrobný rok X by transakcie s atribútmi viedli k uplatneniu, exportu a importu ZP z 
výrobného roka X-1 po 31.3.X, ktoré by sa nezapočítavali do žiadneho výpočtu zvyškového mixu. 

5 Napríklad podpora doplatkom, v ktorých sa podporovaná výroba pomerne prideľuje na všetku spotrebu v 
krajine. 
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Rovnica 1: Objem zdroja energie v zvyškovom mixe 

 
𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑎𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

− 𝑉𝑦𝑑𝑎𝑛é 𝑍𝑃𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
+ 𝐸𝑥𝑝𝑖𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑍𝑃𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

= 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑚𝑖𝑥𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
 

 
Poznámka: Informácie o tom, ako by sa mali posudzovať  RTS bez certifikátov vo vyššie uve-

denom vzorci, nájdete v kapitole o zbere údajov. 

 

Obrázok 11: Určenie domáceho zvyškového mixu 

 

Celková hodnota domáceho zvyškového mixu sa vypočíta ako súčet množstva všetkých rôz-

nych zdrojov energie v domácom zvyškovom mixe. 

Rovnica 2: Množstvo domáceho zvyškového mixu 

 

∑ 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑚𝑖𝑥𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
= 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑧𝑣ýš𝑘𝑜𝑣ý 𝑚𝑖𝑥

𝑛

𝑥=1

 

 
kde n je počet zdrojov energie.  

 
Množstvo konkrétneho zdroja energie v domácom zvyškovom mixe sa vypočíta ako podiel 

množstva tohto zdroja energie v domácom zvyškovom mixe s celkovým množstvom domáceho 

zvyškového mixu. 

Výroba 1.1 rok X – 
31.12 rok X 

Vydanie ZP 1.4 rok 
X – 31.3 rok X+1 

(dátum transakcie) 

Exspirácia ZP 1.4 
rok X – 31.3 rok X+1 
(dátum transakcie) 

Domáci zvyškový mix 
za rok X 
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Rovnica 3: Množstvo zdroja energie x v domácom zvyškovom mixe 

 

% 𝑣 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
=

𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑀𝑖𝑥𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑚𝑖𝑥
 

 

Treba brať v úvahu, že ak krajina má fyzický import a export elektriny s tretími krajinami, nejde o fi-

nálny domáci zvyškový mix. Na určenie finálneho domáceho  zvyškového mixu je potrebné použiť 

opatrenia podľa nasledujúcej kapitoly 1.2.2.  

 

 Zohľadnenie importu/exportu elektrickej energie s tretími krajinami 

Vplyv fyzického importu alebo exportu elektrickej energie z tretích krajín na výpočet zvyškového mi-

xu je podrobne rozpracovaný v tejto kapitole, pretože sa týka len malého počtu krajín. Stručne pove-

dané, pripočítava sa čistý import a čistý export sa odpočíta od národne dostupných atribútov. Ak kra-

jina nemá cezhraničnú výmenu elektrickej energie s krajinami mimo oblasti zvyškového mixu, táto 

kapitola sa na nich nevzťahuje. 

Výmena s tretími krajinami sa vždy posudzuje po jednotlivých krajinách, takže je možné, aby 

vnútorná krajina mala fyzický import elektrickej energie z tretej krajiny(A) a fyzický export 

elektrickej energie do inej tretej krajiny (B). 

Čistý import elektrickej energie počas roka X z tretej krajiny A sa pridáva do výrobných úda-

jov importujúcej (vnútornej) krajiny podľa podielov rôznych zdrojov energie vo výrobnom mixe 

(alebo v zvyškovom mixe, ak je k dispozícii) exportujúcej vonkajšej krajiny A. 

Čistý export elektrickej energie počas roka X z vnútornej krajiny do tretej krajiny B sa od-

počíta od dostupných atribútov exportujúcej (vnútornej) krajiny podľa podielov rôznych 

zdrojov energie v domácom zvyškovom mixe exportujúcej (vnútornej) krajiny. 

Poznámka: Fyzický import elektrickej energie z tretích krajín by sa mal zohľadniť aj vo faktoroch 

CO2 a rádioaktívneho odpadu v krajine.  

Nasledujúca rovnica popisuje, ako vypočítať podiel každého zdroja energie pre domáci 

zvyškový mix: 

Rovnica 4: Množstvo energie x-tého zdroja v domácom zvyškovom mixe pre krajiny s importom a exportom elektrickej 
energie s tretími krajinami. Ako je definované vo vyššie uvedených bodoch, čistý import/export sa počíta individuálne pre 
každú výmenu medzi krajinami a pre každý zdroj energie.  

 

𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑎𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
+ 𝐹𝑦𝑧𝑖𝑐𝑘ý č𝑖𝑠𝑡ý 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

− 𝐹𝑦𝑧𝑖𝑐𝑘ý 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑝𝑜𝑑ľ𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙𝑜𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑏𝑒ž𝑛éℎ𝑜 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑒ℎ𝑜 𝑅𝑀)

+ 𝐸𝑥𝑠𝑝𝑖𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑍𝑃𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
− 𝑉𝑦𝑑𝑎𝑛é 𝑍𝑃𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

=  𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑚𝑖𝑥𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
 

 

Následne je proces opísaný vyššie v kapitole 1.2.1 (rovnica 2: Objem domáceho zvyškového mixu a 

rovnica 3: Podiel x-tého zdroja energie v domácom zvyškovom mixe). Celý proces určovania celko-

vého domáceho zvyškového mixu je znázornený na nasledujúcom obrázku 12. 



 

Obrázok 12: Určenie domáceho zvyškového mixu pre krajiny s importom a exportom elektrickej energie mimo oblasť 
výpočtu RMC. Všimnite si, že čistý export súvisí s predbežným domácim zvyškovým mixom. 

 
 Krok 2: Stanovenie prebytku/deficitu  

V druhej fáze výpočtu sa objem domáceho zvyškového mixu opísaný v 1.2.1 porovnáva s množstvom ne-
sledovanej spotreby v krajine. 

Nesledovaná spotreba je taká spotreba, ktorá nebola zverejnená pomocou explicitných sledovacích 

nástrojov (napr. na túto spotrebu neboli uplatnené záruky pôvodu). Na základe toho, sa dá získať 

jednoducho odpočítaním všetkých uplatnení (zozbierané na základe bodu 1.1.3 vyššie) z ročnej 

spotreby elektrickej energie danej krajiny (rovnica 5 a obrázok 13). 

Rovnica 5: Množstvo nesledovanej spotreby 

𝑆𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑦 − ∑ 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑛é 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏ú𝑡𝑦𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

𝑛

𝑥=1

= 𝑁𝑒𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 

kde n je počet zdrojov energie 

 

 
Obrázok 13: Určenie nesledovanej spotreby z celkovej spotreby elektrickej energie v krajine 

 

Rozdiel medzi množstvami domáceho zvyškového mixu a nesledovanej spotreby je deficit alebo 
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prebytok atribútov v krajine. V prípade, že krajina má prebytok atribútov, tak sa zvyšok pripočíta do 

európskeho mixu atribútov. V prípade, že krajina má deficit atribútov, tak sa rozdiel musí doplniť at-

ribútmi z európskeho mixu atribútov. Postup bude ďalej vysvetlený v kapitolách Chyba! Nenašiel 

sa žiaden zdroj odkazov. a 1.3.3. 

Rovnica 6: Určenie prebytku alebo deficitu atribútov krajiny 

 

𝐴𝑘 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀 > 𝑁𝑒𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 → 𝑃𝑟𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑘 

𝑃𝑟𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑘 = 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀 − 𝑁𝑒𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 

𝐴𝑘 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀 < 𝑁𝑒𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 → 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 = 𝑁𝑒𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 − 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀 

 
 Environmentálne ukazovatele 

Environmentálnymi ukazovateľmi sú emisie CO2 v mieste výroby a rádioaktívny odpad. 

Emisie domáceho zvyškového mixu sú emisie energetického mixu výroby upravené o vydané a 

exspirované atribúty s výnimkou krajín, ktoré exportujú a importujú elektrinu do tretích krajín. Fak-

tor CO2/rádioaktívneho odpadu výrobného mixu sa získa vynásobením každého zdroja energie (po 

uvážení fyzického importu/exportu) v energetickom mixe výroby s faktorom CO2/rádioaktívneho 

odpadu z konkrétneho zdroja energie pre konkrétnu krajinu. 

 
Rovnica 7: Emisie CO2 zdroja energie x v domácom zvyškovom mixe 
 

𝐶𝑂2 𝑣 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

= (𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑎𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
− 𝑉𝑦𝑑𝑎𝑛é 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏ú𝑡𝑦𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

+ 𝐸𝑥𝑠𝑝𝑖𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏ú𝑡𝑦𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
− 𝐹𝑦𝑧𝑖𝑐𝑘ý č𝑖𝑠𝑡ý 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

)

∗ 𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
+ 𝐹𝑦𝑧𝑖𝑐𝑘ý č𝑖𝑠𝑡ý 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

∗ 𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
 

 

Ak nie sú známe emisné faktory tretej krajiny, použijú sa namiesto toho faktory vypočítanej 

krajiny.  

 

Rovnica 8: Emisie CO2 domáceho zvyškového mixu  

∑ 𝐶𝑂2 𝑣 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
=  𝐶𝑂2 𝑣 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀

𝑛

𝑥=1

 

 

kde n je počet zdrojov energie 

Rovnica 9: Faktor emisií CO2 domáceho zvyškového mixu 

𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑒ℎ𝑜 𝑅𝑀 =
𝐶𝑂2 𝑣 𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀

𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀
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Pre korektný výpočet CO2 v domácom zvyškovom mixe sa použijú nasledujúce faktory CO2, alebo faktor 
rádioaktívneho, odpadu pre konkrétny zdroj platné pre Slovenskú republiku(zdroj: RE-DISS II): 

Tabuľka 2: Faktor CO2 pre jednotlivé zdroje pre SR: 

 

Zdroj kg CO2e/kWh faktor  

Biomasa 0,046 

Slnečné 0 

Veterné 0 

Vodné 0,0002 

Geotermálne 0 

Ostatné obnoviteľné 0,0206 

Čierne uhlie 0,872 

Hnedé uhlie 1,164 

Zemný plyn 0,491 

Ropné produkty 0,793 

Ostatné fosílne 0,8723 

Zdroj mg/kWh 

Jadrové (mg/kWh) 3,5 

 
 Záporná bilancia 

Záporná bilancia vzniká, keď je domáci zvyškový mix na úrovni zdroja energie záporný. Pre 

správne vyhodnotené energetické mixy (RM a EAM) nemôže byť žiadny zo zdrojov energie zá-

porný, takže záporná bilancia musí byť zohľadnená. 

Pri pohľade na vzorec domáceho zvyškového mixu na úrovni zdroja energie (rovnica 1) je zrejmé, 

že pre metodiku založenú na vydávaní záruk je zápor možný len vtedy, ak bolo vydaných viac zá-

ruk pôvodu než bola skutočná výroba elektrickej energie. Keďže dostupné hodnoty vydaných záruk 

sú časovo posunuté od množstva záruk vychádzajúcich z metódy na báze transakcií, je pravdepo-

dobné, že množstvo vydaných záruk presne neodráža fyzickú výrobu. Ak by výpočet použil množ-

stvá vydaných záruk založené na metóde zohľadňujúcej dátum výroby, záporná bilancia by ne-

mohla existovať, pokiaľ nie sú údaje chybné alebo neúplné.  

Pokiaľ vzniká záporná bilancia, musí existovať spôsob, ako ju kompenzovať. Kompenzácia je 

podobná bez ohľadu na to, aká je metodika výpočtu. Na kompenzáciu zápornej bilancie atribútov 

existuje 5 krokov opísaných nižšie: 

1. Po výpočte domáceho zvyškového mixu (rovnica 1) môžu byť niektoré alebo všetky zdroje 

energie záporné. Prvým kompenzačným krokom zápornej bilancie v atribútoch OZE alebo 

FOS je presun zápornej bilancie do nešpecifikovanej kategórie OZE/FOS.  

2. Ak nešpecifikovaná kategória OZE/FOS nestačí na kompenzáciu všetkej zápornej bilancie, 

ďalším krokom je kompenzácia z iných kategórií RES/FOS. Táto kompenzácia sa vykonáva 

s podielmi domáceho zvyškového mixu, kde sa záporná bilancia jednotlivých zdrojov ener-

gie považuje za nulovú na určenie mixu, ktorý sa má použiť. Kroky 1 a 2 sú jediné druhy 

kompenzácie, ktoré možno vykonať na národnej úrovni, čo znamená, že pre krajiny, ktoré 

neexportujú do tretích krajín, je domáci zvyškový mix už v tomto kroku konečný a zostáva-
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júca záporná bilancia sa eskaluje na ďalšiu úroveň. V prípade krajín s exportom do tretích 

krajín, sa objem domáceho zvyškového mixu stále môže zmeniť.  

3. Ak ostatné kategórie OZE/FOS domáceho zvyškového mixu nestačia, záporná bilancia sa 

kompenzuje z predbežného európskeho mixu atribútov. Spočiatku sa kompenzuje každý 

zdroj energie príslušným zdrojom energie. Toto je prvý krok, v ktorom sa dá vykompenzovať 

záporná bilancia v jadrovej energii z kategórie EAM – jadrová energia.  

Poznámka: Výpočet európskeho mixu atribútov je opísaný v nasledujúcej kapitole 1.3 a jeho 

predbežný výsledok je potrebný pre kompenzačné kroky 3. - 5. Na výpočet EAM sa používa 

domáci zvyškový mix dosiahnutý v kroku 2. 

4. Ak príslušné zdroje energie v predbežnom európskom mixe atribútov nestačia, záporná 

bilancia sa vykompenzuje z nešpecifikovaných kategórií OZE/FOS z predbežného EAM.  

5. Podobne ako v kroku 2, ak nešpecifikované kategórie EAM OZE/FOS nestačia, záporná bi-

lancia sa vykompenzuje z iných kategórií OZE/FOS podľa podielu EAM. Toto je posledný 

krok, v ktorom kompenzácia zostáva v rámci ročného výpočtu zvyškového mixu.  

Poznámka: Po tomto kroku je možné vypočítať finálny EAM.  

6. A nakoniec, ak predchádzajúce kroky nestačia na kompenzáciu všetkej zápornej bilancie, 

zvyšok sa presunie do EAM nasledujúceho roka, čo znamená, že záporné zvyšky sa musia 

uchovať a zahrnúť do výpočtu zvyškového mixu v budúcom roku. 

Všimnite si, že záporná bilancia v kategóriách OZE/FOS/Jadro musí byť vždy kompenzovaná 

z vlastnej kategórie, takže v žiadnom prípade nie je možné kompenzovať záporné OZE z kategórií 

FOS alebo Jadro. Až do  výpočtu zvyškového mixu (RMC) za rok 2018 nebolo zatiaľ potrebné použiť 

posledný krok kompenzácie na výpočet zvyškového mixu.  

 

1.3 Európsky mix atribútov a finálny zvyškový mix 

 
 Krajiny s prebytkom 

Prebytky a deficity atribútov domáceho zvyškového mixu boli vypočítané v kapitole 1.2.3 Krok 2: 

Stanovenie prebytku/deficitu. V tejto kapitole sa opisuje, ako celkové prebytky atribútov ovplyvňujú 

európsky mix atribútov (EAM). 

Krajiny s prebytkom atribútov dopĺňajú atribúty do EAM podľa podielov zdrojov energie v ich domá-

com zvyškovom mixe a množstvo prebytku, ako je znázornené na obrázku 14.  
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Obrázok 14: Určenie prebytku  

Na určenie konkrétneho príspevku zdroja energie do EAM sa prebytok na úrovni krajiny vy-

násobí podielom domáceho zvyškového mixu:  

Rovnica 10: Príspevok krajín s prebytkom y pre zdroj energie x do EAM 

𝑃𝑟𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑘𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
∗ % 𝑧 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑒ℎ𝑜 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

= 𝑃𝑟í𝑠𝑝𝑒𝑣𝑜𝑘 𝑑𝑜 𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
 

 

 Finálny zvyškový mix v krajinách s prebytkom 

V prípade krajín s prebytkom sa finálny zvyškový mix rovná domácemu v podieloch rôznych zdrojov 

energie. Vo fyzickom objeme to je množstvo dostupných atribútov v domácom zvyškovom mixe s od-

počítaním prebytku prevedeným do EAM. Keďže podiely rôznych zdrojov energie v prebytku sa rov-

najú ich podielom v domácom zvyškovom mixe, tak podiely zdrojov energie zostávajú nezmenené pri 

prechode z domáceho do finálneho zvyškového mixu v  krajinách s prebytkom.  

Rovnica 11: Objem zdroja energie x v finálnom zvyškovom mixe krajiny s prebytkom y 

𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
− 𝑝𝑟í𝑠𝑝𝑒𝑣𝑜𝑘 𝑑𝑜  𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

= 𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
  

 

Rovnica 12: Objem finálneho zvyškového mixu krajiny y 

𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
= ∑ 𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

𝑛

𝑥=1

 

 

kde n je počet zdrojov energie 

Vyššie uvedené rovnice sú určené na výpočet presného podielu zdroja energie, ale koncepčne pre 

krajinu s prebytkom atribútov je finálny zvyškový mix (podiel) rovnaký ako podiel domáceho Zvyško-

vého mixu a množstvo finálneho zvyškového mixu je rovnaké ako množstvo nesledovanej spotreby, 

ktoré je uvedené na nasledujúcom obrázku 15. 

Domáci zvyškový mix 
Nesledovaná 

spotreba 
Prebytok 
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Obrázok 15: Určenie finálneho zvyškového mixu pre krajinu s prebytkom. 

 

 Európsky mix atribútov - EAM 

Všetky prebytky sa zhromažďujú do virtuálneho súboru atribútov t.j. Európskeho mixu atribútov. 

Množstvo každého zdroja energie v EAM je celkový počet všetkých príspevkov zo všetkých krajín s 

prebytkom (rovnica 10). Množstvo celého EAM je teda celkový príspevok všetkých zdrojov energie 

(rovnica 13) zo všetkých krajín a podiel zdroja energie v EAM (rovnica 15) je obsah daného zdroja 

energie v EAM vydelený celkovým množstvom EAM (rovnica 14). Všetky tieto kroky spolu sú vizua-

lizované na obrázku 16.  

Rovnica 13: Objem zdroja energie x v EAM 

𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
= ∑ 𝑃𝑟í𝑠𝑝𝑒𝑣𝑜𝑘 𝑑𝑜 𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

 

𝑛

𝑦=1

 

 

kde n je počet krajín 

 

Rovnica 14: Množstvo EAM 

𝐸𝐴𝑀 = ∑  𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
 

𝑛

𝑥=1

 

 

kde n je počet zdrojov energie 

Rovnica 15: Podiel zdroja energie x v EAM 

% 𝑧 𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
=

𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

𝐸𝐴𝑀
 

Domáci zvyškový mix 
Nesledovaná 

spotreba Finálny zvyškový mix 
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Obrázok 16: EAM je súbor prebytkov národných atribútov 

 

 Finálny zvyškový mix v krajinách s deficitom 

Ak je EAM vypočítaný, môže sa použiť na doplnenie deficitov v krajinách s deficitom. Krajiny s defi-

citom berú množstvo potrebné na dorovnanie deficitu (obrázok 17) z EAM podľa podielov rôznych 

zdrojov energie v EAM (rovnica 16, obrázok 18). Tieto hodnoty sa prirátajú do domáceho zvyškové-

ho mixu, aby tvorili finálny zvyškový mix deficitnej krajiny (rovnica 17, rovnica 18, rovnica 19 a obrá-

zok 19). 

 

Obrázok 17: Určenie deficitu atribútov.  
 

Rovnica 16: Príjem deficitnej krajiny pre zdroj energie x z EAM 
 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
∗  % 𝑧 𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

= 𝑃𝑟𝑖𝑗𝑒𝑚 𝑧  𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
 

#1 Krajina 
s prebytkom 
Spoľahli-
vé sledo-

vacie 
systémy 
(RTS) kom   

#2 Krajina 
s prebytkom 
Spoľahli-
vé sledo-

vacie 
systémy 
(RTS) kom   

#3 Krajina 
s prebytkom 
Spoľahli-
vé sledo-

vacie 
systémy 
(RTS) kom   

#4 Krajina 
s prebytkom 
Spoľahli-
vé sledo-

vacie 
systémy 
(RTS) kom   
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Obrázok 18: Úplné vyplnenie deficitov z EAM 
 

Rovnica 17: Množstvo zdroja energie x vo finálnom zvyškovom mixe krajiny s deficitom y 
 

𝐷𝑜𝑚á𝑐𝑖 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
+ 𝑃𝑟𝑖𝑗𝑒𝑚 𝑧  𝐸𝐴𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

= 𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
 

 
Rovnica 18: Objem finálneho zvyškového mixu krajiny y 

𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
= ∑ 𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

𝑛

𝑥=1

 

kde n je počet zdrojov energie 

 
Rovnica 19: Podiel zdroja energie x v finálnom zvyškovom mixe krajiny s deficitom 
 

% 𝑣 𝑓𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑜𝑚 𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
=

𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑀𝑖𝑥𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑧𝑣𝑦š𝑘𝑜𝑣ý 𝑚𝑖𝑥
 

 

Obrázok 19: Určenie finálneho zvyškového mixu pre krajiny s deficitom  

 

 Environmentálne ukazovatele 

V prípade krajín s prebytkom, po odvodení CO2 z domáceho zvyškového mixu (viď kapitola 1.2.4), 

sa prebytok CO2 pripočíta do EAM vynásobením faktora CO2 domáceho zvyškového mixu prebyt-

kom. To sa nemusí robiť pre každý zdroj energie zvlášť, pretože zvyškový mix je identický 

s domácim zvyškovým mixom. 

Faktor CO2 v EAM je odvodený vydelením prebytku CO2 v celkovom prebytku (rovnica 21). Tento 

faktor predstavuje faktor CO2 ,ktorý sa používa na dorovnanie deficitov v deficitných krajinách jeho 

vynásobením deficitom každej príslušnej krajiny Rovnica 22. 



 

    15 
 

Množstvo CO2 vo finálnom zvyškovom mixe, pre každú krajinu, je množstvo CO2 v domácom RM 

odpočítané/pripočítané ku CO2 pridaným/prevzatým z EAM. 

Rovnica 20: Množstvo CO2 v EAM 

∑(𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑣 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
∗ 𝑝𝑟í𝑠𝑝𝑒𝑣𝑜𝑘 𝑑𝑜  𝐸𝐴𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

) =  𝐶𝑂2 𝑣 𝐸𝐴𝑀 

𝑛

𝑦=1

 

 

kde n je počet krajín. 

 
Rovnica 21: Faktor CO2 EAM 

 

𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐸𝐴𝑀 =
𝐶𝑂2 𝑣 𝐸𝐴𝑀

𝐸𝐴𝑀
 

 
Rovnica 22: Emisie CO2 v krajine s deficitom  
 

𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑣  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
=

𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐸𝐴𝑀 ∗ 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
+ 𝐶𝑂2 𝑣 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
 

 

 

V prípade krajín s prebytkom, sa faktor CO2 v finálnom RM rovná faktoru CO2 v domácom zvyško-

vom mixe, pretože presun prebytku do EAM ovplyvňuje len veľkosť zvyškového mixu a nie mix 

zdrojov energie v ňom. 

 

Rovnica 23: Emisie CO2 finálneho zvyškového mixu  

𝐶𝑂2𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑜𝑚  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
= 𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑣  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

∗ 𝐹𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑦  𝑅𝑀𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
  

 
Rovnaký výpočet sa používa na určenie vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu nahradením 

faktora CO2 faktorom rádioaktívneho odpadu.  

 

1.4 Celkový mix dodávateľov (TSM) 

Celkový mix dodávateľov (TSM) je celkový objem atribútov zverejnených v krajine, a to explicitne 

sledovaných, ako aj tých, ktoré boli zverejnené pomocou zvyškového mixu. Získa sa sčítaním ob-

jemu uplatnených atribútov s finálnym zvyškovým mixom (rovnica 24). V reálnom vnímaní je TSM 

rovný všetkej spotreby v danej krajine (pretože Nesledovaná spotreba = Spotreba – Uplatnenia) 

Rovnica 24: Množstvo zdroja energie x v celkovom mixe dodávateľa 

𝑇𝑆𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
=  𝑅𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

+ 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑛é  𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑦𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
 

 

Podiely zdrojov energie TSM sa vypočítajú vydelením jednotlivých podielov zdrojov energie s cel-

kovou spotrebou krajiny: 
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Rovnica 25: Podiel zdroja energie x v celkovom dodávateľskom mixe krajiny y 

% 𝑣 𝑇𝑆𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦
=

𝑇𝑆𝑀𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

𝑆𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎
𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

 

 

Obrázok 20 sumarizuje predchádzajúce rovnice do jednej pre určenie celkového mixu dodávateľa.

 

Obrázok 20: Určenie celkového mixu dodávateľov 

 

Environmentálne ukazovatele celkového mixu dodávateľa sa vypočítajú sčítaním množstva uka-

zovateľov zo zvyškového mixu pre objem sledovanej spotreby. Suma sa potom vydelí množstvom 

spotreby elektrickej energie v krajine, aby sa dosiahla hodnota priemernej spotreby na kWh. 

 

Rovnica 26: Emisie CO2 z celkového mixu dodávateľov  
 

𝐶𝑂2 𝑣 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑜𝑚 𝑚𝑖𝑥𝑒 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎 =   𝐶𝑂2𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑜𝑚  𝑅𝑀 +  ∑(𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛é 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑦𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥
∗ 𝐶𝑂2 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑥

 )

𝑛

𝑥=1

 

 
 

kde n je počet zdrojov energie.  

 
Rovnica 27: Emisný faktor CO2 celkového mixu dodávateľov  
 

𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑚𝑖𝑥𝑢 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎 =
𝐶𝑂2 𝑣 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑜𝑚 𝑚𝑖𝑥𝑒 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎

𝑆𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖𝑛𝑎𝑦

 

 

1.5 Popis procesu 

Pre účely tejto kapitoly poverené orgány zahŕňajú aj vydavateľov záruk, pretože sú vo väčšine prípa-

dov taktiež poverení týmto výpočtom. Proces výpočtu zvyškového mixu sa začne každoročne 

odoslaním žiadostí o zber údajov príslušnému orgánu po odporúčanom termíne zverejnenia 31. 

marca, pričom konečný termín na zaslanie údajov je 21. apríla. Predbežná verzia zvyškového mixu 

sa potom vypočíta pomocou dovtedy najlepšie dostupných údajov. Výsledky predbežného výpočtu 

sa odošlú príslušným orgánom do 5. mája. Pripomienky a opravy predbežnej verzie je možné pred-

ložiť do 17. mája. Druhá-konečná verzia zvyškového mixu sa uverejní do 31. mája s použitím údajov 

dostupných 17. mája.  
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Údaje od príslušných orgánov aj centrálnych zdrojov sa kontrolujú z dôvodu dôveryhodnosti porov-

naním s inými údajmi. Podozrenie na chyby v údajoch sa kontroluje v spolupráci so poskytovateľom 

údajov alebo samotným zdrojom údajov. Od všetkých príslušných orgánov sa vyžaduje, aby svoje 

kontaktné údaje udržiavali aktualizované na info@aib-net.org . Zozbierané dáta, výsledky výpočtov 

a prípadne iné informácie ohľadom výpočtu zvyškového mixu sa posielajú pomocou emailov. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 21: Harmonogram výpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. máj: zverejnenie finálnej verzie výpočtu 

7.apríl: Zaslanie žiadosti o poskytnutie údajov potrebných pre výpočet 
mixu kompetentným orgánom 

21.apríl: Konečný termín na zaslanie potrebných údajov pre výpočet mixu 

5. máj: Zaslanie predbežných výsledkov výpočtu kompetentným orgánom. 

17. máj: Konečný termín pre kompetentné orgány na zhodnotenie výsledkov výpočtu 

mailto:info@aib-net.org
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1.6 Príloha A 

Priradenie kategórií zdrojov energie ENTSO-E k zdroju energie RMC, ako je znázornené 

v 1.1.1 Rozdelenie energie podľa zdroja. 
 

Zdroje energie ENTSO-E Číselník OKTE Zdroje energie RMC 

Výroba energie z jadra 250 Jadrová energia NU Jadrové 

Veterná energia na mori 230 Veterná energia RE Veterné 

Vietor na pevnine 230 Veterná energia RE Veterné 

Solárne PV 242 Fotovoltika RE Solárne 

Slnečná tepelná 241 Solárna termálna energia RE Solárne 

Biomasa 
141, 
151,152 

Biomasa, Kvapaliny získané 
z biomasy, Kvapaliny získané 
z komunálneho odpadu 

RE Biomasa 

Bioplyn 161, 166 Bioplyn, Biometán RE Biomasa 

Geotermálna energia 220 Geotermálna energia RE Geotermálne 

OZE z odpadov 162, 163 
Skládkový plyn, Plyn z čističiek od-
padových vôd 

RE Nešpecifikované 

Vodná akumulačná 210 Vodná energia RE Vodné 

  Vodná prietoková 210 Vodná energia RE Vodné 

Vodná - prečerpávanie (obnoviteľná časť) 210 Vodná energia RE Vodné 

Vodná morská (energia prílivu/energia vĺn) 210 Vodná energia RE Vodné 

Ostatné obnoviteľné zdroje 
149,159,169
,260, 270, 

Iné obnoviteľné a sekundárne pev-
né palivá ,Iné obnoviteľné 
a sekundárne kvapalné palivá, Iné 
obnoviteľné a sekundárne plynné 
palivá ,Aerotermálna energia, Hyd-
rotermálna energia 

RE Nešpecifikované 

Hnedé uhlie/lignit 
112, 
113,114 

Hnedé uhlie, Lignit okrem domáce-
ho lignitu, Domáci lignit 

FO Hnedé uhlie 

Uholný plyn 164, 165 Banský plyn, Hutný plyn FO Plynné palivo 

Fosílny plyn 
131, 132, 
139 

Zemný plyn, Propan butan,Iné 
plynné fosílne palivá 

FO Plynné palivo 

Čierne uhlie 111 Čierne uhlie FO Čierne uhlie 

Ropa 121,122,123 
Ťažký vykurovací olej, Ľahký vyku-
rovací olej, Motorová nafta 

FO Ropné produkty 

Ropné bridlice 129 Iné ropné produkty FO Ropné produkty 

Rašelina 119 Iné pevné fosílne palivá FO Hnedé uhlie 

Zmiešané palivá 
119, 129, 
139 

Iné fosílne palivá, Iné ropné produk-
ty, Iné plynné fosílne palivá 

FO Nešpecifikované 

Ostatné fosílne palivá 
119, 129, 
139 

Iné fosílne palivá, Iné ropné produk-
ty, Iné plynné fosílne palivá 

FO Nešpecifikované 

Odpad (Komunálny odpad) 142.152 
Komunálny odpad, Kvapaliny zís-
kané z komunálneho odpadu 

FO Nešpecifikované 

Ostatná neobnoviteľná výroba 
119, 129, 
139 

Iné fosílne palivá, Iné ropné produk-
ty, Iné plynné fosílne palivá,  

FO Nešpecifikované 

Neidentifikovaná výroba   
Pomerne k iným zdrojom 
energie 
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