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POROVNANIE SYSTÉMOV KOMPENZÁCIÍ  

DOPADY NA OFZ, A.S.     

DOPADY UKONČENIA PODNIKANIA OFZ, A.S 



POROVNANIE SYSTÉMOV KOMPENZÁCIÍ                   
V RÁMCI KRAJÍN EÚ 

Kvalifikačné kritériá v súlade s usmerneniami EK 

Metóda výpočtu kompenzácie v súlade s 
usmerneniami EK 

Intenzita podpory 

 

% výnosov z aukcií na kompenzáciu 

Intenzita podpory 

% výnosov z aukcií na kompenzáciu 

Max 75 %, Zákon o obchodovaní  s emisiami č. 
414/2012 Z. z. stanovuje min. 30 % do Envirofondu Nie je stanovená 

Od 7,5 % do 25 % pre Envirofond Max. 25 % 

5 % 75 % 

2 % 37 % 

SLOVENSKO FRANCÚZSKO 
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DOPADY NA OFZ, A.S. 2020 

Predajné ceny Mn ferozliatin 

Náklady na výrobu Mn ferozliatin 

Predajné ceny ferozliatin 

Náklady na výrobu ferozliatin 

SLOVENSKO VS 
FRANCÚZSKO 

SLOVENSKO VS 
ČÍNA 

-18 % na tonu 

-33 % na tonu 

+15 % na tonu 

Aby sa spoločnosť OFZ, a.s. vyrovnala z 
hľadiska kompenzácií na nepriame 

emisie CO2 Francúzsku, musela by mať 
kompenzácie 7 mil. €, čo inak 

znamená: 

+24 % na tonu 



DOPADY UKONČENIA PODNIKANIA OFZ, A.S. 

Strata 2,5 kt pracovných miest 

• Priame: 400, Nepriame: 2100 

• Strata nepriamych pracovných miest 5,2-násobok 
priamych pracovných miest pre dané odvetvie 

Výpadok 35 mil. € do štátneho rozpočtu 

• Výpadok odvodov 

• Zvýšenie sociálnych dávok 

• Výpadok priamych a nepriamych daní 

Zvýšenie cien elektriny o 0,15 €/MWh 

• Výpadok na sieťových poplatkoch 4 mil. € 

Strata 71 mil. € exportu 

• Najmä do krajín Európy 

• Vývoz by bol nahradený dovozom ferozliatin z 
tretích krajín 

Zvýšenie emisií CO2 o 130 kt ročne 

• Výroba by bola nahradená výrobou v Ázii s 
nepriaznivým energetickým mixom 

Zvýšenie emisií prachu o 5 kt ročne  

• Pri používaní menej efektívnych filtračných 
systémov na výrobu rovnakého množstva 
ferozliatin 
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