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Priemysel a energetika čelia dlhodobým trendom dekarbonizácie
a digitalizácie. Slovenskom a celým svetom zároveň otriasa
pandémia a klimatická zmena. Európska komisia chce, aby bola
obnova po pandémii zelená. Ako bude vyzerať na Slovensku?
Koronavírusová pandémia je definujúcou témou roku 2020.
Opatrenia s cieľom zastaviť šírenie vírusu sa prejavili na prepade,
ktorý nastal v takmer všetkých odvetviach hospodárstva.
Viacerí experti hovoria o najhlbšej ekonomickej kríze od druhej
svetovej vojny. Európska komisia sa európskemu hospodárstvu
a členským štátom rozhodla pomôcť balíkom financií z plánu
obnovy. Ekonomickým diskusiám na Slovensku aj v ostatných
členských krajinách dominuje príprava reformného plánu
na využitie týchto prostriedkov. Tie majú Slovensku pomôcť
nielen spamätať sa z koronakrízy, ale ho aj nasmerovať k
uhlíkovej neutralite. Zároveň finišujú rokovania o sedemročnom
finančnom rámci Únie a ďalších finančných nástrojoch, ktoré
majú naštartovať zelený rast.
Ako bude vyzerať zelená obnova na Slovensku sa dozvieme
na jar, keď vláda predstaví návrh Národného plánu obnovy a
odolnosti Európskej komisii. Ten by sa mal z veľkej časti venovať
aj dekarbonizácii energetiky a nastavení cesty, ktorou chce
Slovensko dosiahnuť národný cieľ zníženia emisií do roku 2030
o 55 percent a napokon aj uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
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Význam elektriny pri znižovaní
emisií bude rásť. Slovensko sa
na to musí pripraviť
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lektrifikácia, prepájanie a digitalizácia prenosových sietí
sú len niektoré z výziev, ktoré
Slovensko v nasledujúcich rokoch čakajú. Práve elektrina však môže zohrať
významnú úlohu pri dekarbonizácií. V
sektoroch, ktoré nie je možné jednoducho elektrifikovať, pomôže vodík.
Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Európskej únie. V rokoch
po páde železnej opony zohral priemysel
dôležitú úlohu v dobiehaní ekonomík
západných krajín. Dnes však čelí výzve
zelenej transformácie, ktorá musí prísť,
aby sa Slovensku podarilo splniť záväzky znižovania emisií voči Európskej
únii.
V nasledujúcom desaťročí prídu
na Slovensku miliardy eur z rôznych
nástrojov Európskej únii. S nimi však
prichádzajú aj podmienky Komisie,
ktoré podľa jej podpredsedu Maroša
Šefčoviča nebude v slovenskom kontexte
jednoduché splniť.
Ako chce Slovensko vyčerpať 7,5
miliardy eur, ktoré k nám prídu z fondu
obnovy, zistíme na jar. Vtedy má vláda
predložiť Európskej komisii návrh
Národného plánu obnovy. Ten sa na
Slovensku ešte len rodí. Koaličné strany sa dohodli, že každá z nich príde s
vlastným návrhom plánu. Povedal to
minister hospodárstva Richard Sulík
na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020, ktorú organizuje
portál EURACTIV.sk. Jeho strana Sloboda a solidarita (SaS) plánuje svoj plán
zverejniť tento týždeň. Kedy ho zverejnia
ostatné koaličné strany zatiaľ nevieme.
Sulík zostáva skeptický voči národnému
cieľu znížiť emisie o 55 percent do roku
2030. Sľúbil však, že jeho rezort nebude
tento cieľ torpédovať a bude sa snažiť o
jeho splnenie.
Jednou z ciest ako sa priblížiť k cieľu
je elektrifikácia a s tým spojená dekarbonizácia výroby elektriny. Výhodou
Slovenska je, že už dnes vyrábame z
fosílnych palív len 21,9 percent celkovej elektriny. Pri sektoroch, ktoré je
ťažké elektrifikovať – ako napríklad cementárenský, chemický alebo oceliarsky priemysel môže v budúcnosti zohrať

dôležitú úlohu vodík. Ten je však behom
na dlhú trať.

ELEKTRIFIKÁCIA,
PREPÁJANIE,
DIGITALIZÁCIA
Silné zastúpenie priemyslu na slovenskom HDP môže byť podľa Šefčoviča
príležitosťou. Pri zelenej transformácii
by sa vláda mohla zamerať na oblasti, v
ktorých je Slovensko tradične silné. To
znamená budovanie infraštruktúry a
priemyslu 21. storočia. Napríklad budovanie inteligentných sietí a elektrifikácia odvetví ekonomiky, ale aj dopravy či
budov.
„To je úloha pre všetkých energetikov na Slovensku. Ako zdigitalizovať
prenosovú sieť, aby sme vedeli podporiť
využívanie obnoviteľných zdrojov,” vyzval Šefčovič.
Rastúci podiel obnoviteľných zdrojov
energie závislých na počasí ako sú vietor a slnko totiž môžu bez dostatočného
manažmentu destabilizovať prenosovú
sieť. Odpoveďou môžu byť rôzne flexibilné riešenia, napríklad zlepšovanie
prepojenia so susednými krajinami,
uskladňovanie energie, integrácia sektorov ekonomiky, reaktívnosť na dopyt
alebo manažment siete. Podľa Šefčoviča
je dnes jediným reálnym prostriedkom
na stabilizáciu prenosovej siete zemný
plyn.
Slovensko sa obzerá po viacerých z
týchto riešení. Nové obnoviteľné zdroje
sa do prenosovej sústavy prestali pripájať ešte v roku 2014, keď nastal takzvaný
„stop stav”. Ten sa podarilo sčasti odblokovať vyčlenením časti kapacít pre
obnoviteľné zdroje minulý rok. Podľa
Karola Galeka (SaS) – štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva – sa ďalšia
veľká časť kapacít uvoľní po dokončení
slovensko-maďarských vedení budúci
rok.
Nejde však len o obnoviteľné zdroje
v prenosovej sústave. Úloha elektriny
pri znižovaní emisií bude podľa všetkého rásť spolu s postupujúcou elektrifikáciou. Medzinárodná agentúra pre
energetiku (IEA) predpokladá, že spo-
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treba elektriny sa celosvetovo zvýši z 20
na 40 tisíc terawatthodín ročne do roku
2040. V Európe sa zvýši z troch na päť
tisíc terawatthodín. Pre porovnanie,
zvýšenie o dvetisíc terawatthodín je
približne sedemdesiatnásobok dnešnej
ročnej spotreby na Slovensku.
„Význam elektriny pri znižovaní
emisií skleníkových plynov sa nedá podceniť a bude rásť. Preto potrebujeme infraštruktúru, ktorou jej to umožníme,”
povedal Kaune. Za tri hlavné výzvy a
zároveň príležitosti v ďalších rokoch
považuje elektrifikáciu, prepájanie a digitalizáciu.
Zvýšiť kapacitu prenosovej sústavy
je možné aj skladovaním energie. V tejto
oblasti zatiaľ hrajú prím dve známe technológie – batérie a vodík.

VODÍK JE BEH NA DLHÚ
TRAŤ
Vodík môže dekarbonizácii pomôcť
dvojakým spôsobom. Po prvé môže
slúžiť ako prostriedok na dlhodobejšie
skladovanie väčšieho množstva elektriny. Po druhé môže pomôcť dekarbonizovať sektory priemyslu náročné na
elektrifikáciu – napríklad oceliarsky,
chemický alebo cementárenský priemysel. Týmto spôsobom vníma vodík aj
Komisia v nedávno predstavenej vodíkovej stratégii. V roku 2050 by vodík podľa
Komisie mohol pokrývať 24 percent
celkovej celosvetovej spotreby energie.
Na dôležitosti vodíka sa zhodli aj
účastníci diskusie. Okrem priemyslu
spomenuli aj jeho úlohu v dekarbonizácii
dopravy, výroby energie a budov. Komisia podľa Šefčoviča v budúcnosti počíta
najmä s takzvaným zeleným vodíkom
z obnoviteľných zdrojov – najmä z veterných elektrární. V strednodobom
meradle však ráta aj s podporu vodíka
z atómových elektrární. V súčasnosti
pochádza 96 percent všetkého vodíka z
fosílnych palív.
Sulík však varoval, že vodíkové
technológie sú beh na dlhú trať. „Uskladnenie energie je skutočne kľúčové.
Máme tu vodík, ktorý dnes nie je možné
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dlhodobo skladovať, pretože molekula
vodíka je tak maličká, že sa skrátka vytratí. Veľmi dobré je prečerpávanie vody,
ale na to potrebujeme špecifický terén.
Vodíkové technológie sú skutočne ešte v
plienkach. Nerobme si ilúzie, že o desať
rokov budeme mať 40 percent energie z
vodíka. Niekedy však musíme začať,”
Priemyselná aliancia, ktorá spája najväčšie ropné a plynárenské spoločnosti
ako aj výrobcov ocele a keramiky v Európe ešte minulý rok varovala Komisiu
pred úzkou definíciou čistého vodíka. V
tom čase Komisia rátala len s podporou
zeleného vodíka. „Samotný vodík (z čistej
energie) však v najbližšom desaťročí
nebude stačiť na rozvoj komerčného trhu
s čistým vodíkom,“ dodáva aliancia s
tým, že trhu „bude trvať dlhšie, kým sa
rozrastie,” uviedla aliancia v liste.
Pri jeho preprave môže byť užitočná aj plynárenská infraštruktúra. Aj
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plynári však zdôrazňujú, že prepravovať vodík nebude možné bez vysokých
nákladov. Potrubnú sieť totiž musíme
pripraviť aj na postupné primiešavanie vodíka do zemného plynu, keďže
súčasné meracie prístroje prítomnosť
vodíka nepredpokladajú.

PREDVÍDATEĽNÉ A
SPOĽAHLIVÉ RÁMCE
Komisia s plynárenskou infraštruktúrou pri využití vodíku počíta. Zamiešavanie vodíku do zemného plynu
by mohlo umožniť decentralizovanú
lokálnu výrobu vodíka z obnoviteľných
zdrojov. Zároveň však uznáva, že zamiešavanie vodíka znižuje jeho hodnotu
a je menej efektívne. Mení sa aj kvalita
zemného plynu, pričom môže ovplyvniť
koncové využitie a medzištátnu spoluprácu.

Kaune zdôraznil, že pre rozvoj vodíka budú potrebné masívne verejné investície do tejto technológie. Aj analýza
think-tanku E3G potvrdzuje, že prechod
na vodík v masovom meradle bude veľmi
nákladný. V prvej fáze sa vodík bude
pravdepodobne prepravovať kamiónmi.
Pri verejných, ale aj súkromných
investíciách do vodíka – a zelených
opatrení všeobecne – sa Kaune zhodol s
Beatou Javorzcyk – hlavnou ekonómkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj
(EBOR) na dôležitosti predvídateľných a
spoľahlivých rámcov. Najmä súkromní investori nebudú ochotní investovať
svoje peniaze v chaotickom a často meniacom sa legislatívom prostredí.
„Európa môže významne benefitovať
z vodíka. Je to odvetvie budúcnosti, ktoré
bude kľúčové,” dodal Kaune. n
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Ako sa slovenský priemysel
vyrovná s dekarbonizáciou?
Ak sa nezmení, stratíme ho,
varujú experti
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lovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Únie. V
nasledujúcich rokoch bude
priemysel musieť prejsť hlbokou transformáciou, aby Slovensko splnilo emisné
ciele. Prichádza navyše v čase pandémie,
čo prináša hrozby, ale aj príležitosti.
Ťažký priemysel je jednou z oblastí,
ktorá v nasledujúcich desaťročiach prejde radikálnou transformáciou. Súčasná
vláda vníma priemysel spoločne s
teplárenstvom ako dve oblasti, v ktorých
môžeme dosiahnuť najväčšie zníženie
emisie skleníkových plynov.
Transformácia priemyslu nie je
slovenským, ale aj celoeurópskym
problémom. Slovensko je však špecifické
vysokým podielom priemyslu na národnom HDP. „Bez priemyslu táto krajina
nemôže fungovať,” vyhlásil na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020 Milan Veselý – prezident
Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a
geológie (ZHŤPG).

OHROZENIE ČI
PRÍLEŽITOSŤ?
Rada Európskej únie budúci týždeň
na summite pravdepodobne odobrí cieľ
znížiť emisie oxidu uhličitého o 55 percent. Kým niektorí vládni predstavitelia
či predstavitelia priemyslu ho vnímajú
ako ohrozenie, iní sa naň dívajú ako na
príležitosť.
Minister hospodárstva Richard Sulík
(SaS) je jeden z ľudí, ktorí sa na takéto
dramatické zníženie dívajú skepticky.
Na druhej strane však uviedol, že jeho
rezort nebude 55-percentné zníženie
emisií do roku 2030 torpédovať.
Europoslanec Martin Hojsík (PS/
Renew) si naopak nemyslí, že cieľ do
roku 2030 znamená pre priemysel hrozbu.
„Je to veľká príležitosť. V prvom rade
tu máme vedecký konsenzus na tom, že
máme veľký problém klimatickej zmeny.
Cieľ 55-percent je kompromis. Nevycucali sme si ho z prsta. Je to vedecky
podložený kompromis,” povedal. Sulíka
pritom označil za popierača vedy.
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Sulík totiž vyhlásil, že 55-percentné
zníženie emisií vzišlo najmä z iniciatívy
Európskeho parlamentu, ktorý tlačil na
ambicióznejšie klimatické ciele. Komisia
pôvodne počítala so znížením o 40 percent do roku 2030. Keby zostal v platnosti, znamenalo by to, že Slovensko môže
celkové emisie dokonca znížiť, keďže
v porovnaní s rokom 1990 sme emisie
znížili už o 41 percent.
Podpredseda Európskej komisie
Maroš Šefčovič vníma cieľ ako ambiciózny, no realizovateľný. „Pozrime
sa na to čo nás drží na nohách, na čom
stojí slovenská ekonomika. Povedzme
si, že potrebujeme dekarbonizovať. A
podporme tých, na ktorých stojíme aby
dekarbonizovali,” povedal.
Súčasná situácia je navyše špecifická aj koronakrízou. Podniky totiž
budú musieť dekarbonizovať v čase, keď
mnohé z nich bojujú s problémami v
dôsledku epidemických opatrení.
„Už pred desiatimi rokmi sme vedeli, že dekarbonizácia príde. Je to veľká
výzva. Ak ju Európa bude robiť sama,
bude to bez potrebných opatrení znamenať stratu konkurencieschopnosti
voči tretím krajinám. Koronavírus to
ešte umocnil, pretože priniesol prepad dopytu v mnohých sektoroch. Epidemická situácia navyše nie je všade
rovnaká. Číňania sa z pandémie už otriasli a vedia sa naštartovať. My ju tu stále
máme a ideme dekarbonizovať,” povedal
pre EURACTIV.sk Michal Pintér – riaditeľ
pre styk s vládou a Európskou úniou z
bratislavskej kancelárie U.S Steel.

ČO S PRIEMYSLOM?
Emisie priemyslu v roku 2019 predstavovali 22 miliónov ton oxidu uhličitého ročne. „Dalo by sa povedať, že
stačí zavrieť tri najväčšie fabriky na
Slovensku a cieľ do roku 2030 máme
splnený,” povedal Miroslav Kiraľvarga – prezident Republikovej únie zamestnávateľov a viceprezident U.S Steel
pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj.
„Predpokladám však, že to nie je nikoho
zámer,” dodal.

Kiraľvarga očakáva, že slovenská
vláda využije peniaze z Európskej únie,
na podporu priemyslu, tak aby sme
dosiahli dekarbonizáciu pri zachovaní
výroby a sebestačnosti. Bez potrebných opatrení totiž hrozí nielen strata
konkurencieschopnosti európskych podnikov, ale aj ich odchod do krajín mimo
Únia. Komisia v tejto súvislosti pripravuje úpravu cien produktov dovážaných
zo zahraničia (takzvaný Carbon border adjustment mechanism), ktorá by
mala brať od úvahy environmentálne
náklady. Jeho návrh chce zverejniť v
júni budúceho roku. Čo všetko doň bude
zahrnuté, zatiaľ známe nie je.
Častou kritikou priemyslu je, že ak
bude Únia dekarbonizovať sama, dostane sa do konkurenčnej nevýhody voči
tretím krajinám. Ani regulácia ceny
uhlíka na hraniciach však nie je plnohodnotným riešením. Ako vysvetlil Michal
Pintér, toto opatrenie sa týka len tovaru
dovážaného do Únie. Zvyšok exportu
danej spoločnosti nebude zvýšenej cene
podliehať, zatiaľ čo európske spoločnosti
budú mať zaťažený celý svoj export.
Martin Hojsík s konkurenčnou
nevýhodou opäť nesúhlasí. Tá podľa
neho nastane, ak Európa nebude dekarbonizovať. Do dekarbonizácie sa okrem
toho podľa neho pustili aj ďalšie krajiny.
Čína sľúbila uhlíkovú neutralitu do roku
2060. Zaviazalo sa k nej aj Japonsko či
Juhoafrická republika. Emisie klesajú
aj v Spojených štátoch napriek administratíve prezidenta Donalda Trumpa,
ktorá je známa skeptickým postojom
voči zmene klímy.
Zdeněk Čech – vedúci sekcie ekonomických analýz Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku – poznamenal, že
k dekarbonizácii a zníženiu uhlíkovej
stopy bude priemysel postupne nútiť
samotný trh a odberatelia. Tí budú podľa
neho vyžadovať produkty s minimálnou
uhlíkovou stopou.

NOVÉ TECHNOLÓGIE
POMÔŽU. NIE VŠAK ZO DŇA
NA DEŇ
Dekarbonizácia priemyslu znamená,
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že priemysel bude musieť prehodnotiť
niektoré technologické postupy, ktoré
dnes fungujú na báze uhlíka. V niektorých prípadoch je to však ťažšie ako v
iných. Veselý napríklad podotkol, že pri
výrobe hliníka momentálne neexistuje iný spôsob výroby ako elektrolýzou,
pri ktorej sa používajú uhlíkové anódy.
„Týmto spôsobom sa hliník vyrába na
celom svete a v blízkej budúcnosti sa
inak vyrábať nebude”. Veselý dodal, že
hoci prototypy iných výrobných postupov už existujú, sú ešte len v plienkach.
Špecifickým príkladom je tiež oceľ,
ktorú môžeme označiť za strategickú
surovinu. Hlavná časť emisií z výroby
ocele pochádza z metalurgického procesu. Ten je možné čiastočne elektrifikovať
náhradou súčasných kyslíkových pecí
elektrickými oblúkovými pecami, čím
sa podarí znížiť emisie. „Zatiaľ však nie
je kyslíkové pece možné úplne opustiť,”
povedal Pintér. V budúcnosti pravdepodobne dôjde k náhrade uhlíka v kyslíkových peciach vodíkom. To je však ešte
hudba budúcnosti. „Rovnako je treba
povedať, že aj vodík musíme niekde vyrobiť,” zdôraznil Veselý.
Vodíkové technológie momentálne
rezonujú európskou, ale aj slovenskou
politikou. Vodík môže dekarbonizácii
pomôcť dvojakým spôsobom. Po prvé
môže slúžiť ako prostriedok na dlhodobejšie skladovanie väčšieho množstva
elektriny. Po druhé môže pomôcť dekarbonizovať sektory priemyslu náročné
na elektrifikáciu – napríklad oceliarsky,

chemický alebo cementárenský priemysel. Týmto spôsobom vníma vodík aj
Komisia v nedávno predstavenej vodíkovej stratégii. V roku 2050 by vodík podľa
Komisie mohol pokrývať 24 percent
celkovej celosvetovej spotreby energie.
Aj tu však ide o beh na dlhú na trať.
V niektorých odvetviach je však modernizácia už zrejmá. Jedným z príkladov
je automobilový priemysel. „Automobilový priemysel je určitý šampión je
v oblasti robotizácie. Na Slovensku v
minulom desaťročí narástol počet robotov na 7000. Toto bude pokračovať,”
povedal Čech. Robotizácia a automatizácia sa skôr či neskôr dotkne všetkých
sektorov. To zasiahne aj pracovné miesta. Podľa ekonomického výhľadu OECD
z roku 2019 je na Slovensku automatizáciou ohrozených až 70 percent pracovných miest. To je najviac spomedzi
rozvinutých krajín.

DEKARBONIZÁCIA NIE JE
MOŽNÁ BEZ VEDY
Dôležité nie sú len už známe či rozvíjajúce sa technológie, ale aj technológie,
ktoré ešte nepoznáme. Tu je potrebná
podpora vzdelávania a inovácií.
„Potrebujeme inovácie. Potrebujeme
nízkouhlíkové technológie a efektívne
využívanie zdrojov. Dekarbonizácia sa
nedá robiť bez vedy,” skonštatovala Iveta
Vasková – dekanka Fakulty materiálov,
metalurgie a recyklácie Technickej uni-
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verzity v Košiciach.
Panelisti sa na diskusii portálu EURACTIV.sk zhodli, že na to, aby krajina
mohla zavádzať inovácie a diverzifikovať
priemysel, musí mať základ vo vede a
výskume. Investície do týchto oblastí sú
však vo výške menej ako jedno percento
HDP. Priemer OECD je 2,3 percenta. Práve
slabé investície do vedy a výskumu sú
aj jedným z dôvodom, prečo Slovensko
zaostáva v inováciách za zvyškom Únie.
V indexe ekoinovácií, ktorý pravidelne
zverejňuje Európska komisia, sa Slovensko umiestnilo na nie príliš lichotivom
23. mieste za Českom (15. miesto) aj európskym priemerom. Najlepšie skončilo
Luxembursko, Dánsko a Fínsko.
„Na univerzitách pociťujeme absenciu štátnej vednej inovačnej politiky,
ktorá by určovala smerovanie slovenskej
vedy a výskumu. Chýba koncepcia, strategické riadenie, vízia. Aj korona pritom
ukázala dôležitosť výskumu. Ukázalo sa,
že je možné zmobilizovať kapacity pre
konkrétny cieľ,” pokračovala Vasková.
Univerzity sa zároveň trápia aj s nízkym záujmom študentov o technické
obory. “Faktom je, že vyše polovica najúspešnejších maturantov odchádza
študovať do zahraničia. Toto bude mať
dlhodobý ekonomický dopad,” dodala Vasková. To sa napokon odzrkadlí v
nízkom počte ľudí, z ktorých si technologické firmy môžu vyberať, potvrdil
Kiraľvarga. n
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ANKETA

Ako dekarbonizovať
priemysel v čase
pandémie?
A U T O R : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Oceliareň Salzgitter v Nemecku. [EPA-EFE/David Hecker]

D

ekarbonizácia
znamená
pre priemysel veľkú výzvu.
Pandémia môže byť príležitosťou ako ju urýchliť, jej skutočné dopady sa však ešte len ukážu, zhodli sa
experti.
Slovenský priemysel čaká dekarbonizácia. Tá zároveň prichádza v čase
koronakrízy, keď mnohé podniky zasiahol prepad dopytu. Európska komisia
sa situácia rozhodla riešiť Plánom obnovy a odolnosti. Ten prináša členským
krajinám balík financií s cieľom opäť
naštartovať európsku ekonomiku. Až
37 percent z týchto financií bude musieť
ísť na zelené opatrenia, ktoré by mali

pomôcť znížiť emisie, a pomôcť splniť
klimatické ciele do roku 2030 a 2050.
Na Slovensku sa Národný plán obnovy a odolnosti ešte len rodí. Zásadnou
otázkou však zostáva dekarbonizácia
priemyslu. Ten totiž stále tvorí takmer
tretinu slovenského HDP.
EURACTIV.sk sa pýtal niektorých
zástupcov priemyslu a vlády dve otázky.
1.
Ako koronakríza ovplyvnila
schopnosť priemyselných podnikov
dekarbonizovať svoju výrobu
2. Na Slovensku je energetika
zodpovedná za 51 percent všetkých
emisií. Kde by podľa vás mohol v

tomto kontexte najviac pomôcť
balík financií, ktorý sem prichádza z
európskeho fondu obnovy.
Ako koronakríza ovplyvnila
schopnosť priemyselných podnikov
dekarbonizovať svoju výrobu?
MICHAL PINTÉR
Riaditeľ U.S. Steel Košice pre styk s vládou
a Európskou úniou
V prvom rade treba povedať, že dekarbonizácia je veľká výzva. Vedeli sme o
tom už dlho pred koronakrízou. Vyžiada
si obrovské náklady pre všetky zapojené
strany a ak bude Európa dekarbonizovať
osamotene, dostane sa do nákladovej
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nevýhody v porovnaní s tretími krajinami. Hracie pole nebude pre európske
podniky vyrovnané, naši konkurenti
jednoducho nebudú zdieľať rovnaké
náklady. Koronavírus túto výzvu ešte
umocnil. Takmer každý sektor čelí
problémom a v dôsledku rozdielneho epidemického vývoja môže dôjsť k zväčšeniu rozdielov, keďže niektoré krajiny sa
už z pandémie otriasli a vedia sa naštartovať, ale my ju tu stále máme a navyše
– čaká nás dekarbonizácia.
Zároveň však dekarbonizáciu možno
brať aj ako príležitosť. Ak v Európe v jej
dôsledku vybudujeme prvý verejný trh
so zelenou oceľou alebo inými výrobkami, bude to naša výhoda. Pozitívne
je, že Európska komisia sa v dôsledku
koronakrízy rozhodla situáciu riešiť aj
novými formami a pomocou nových finančných mechanizmov. Teraz je nevyhnutné, aby sa tak nové prostriedky, ako
aj štandardné mechanizmy, použili na
správny účel a investície. Prechod na
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo EÚ do
značnej miery priamo závisí od schopnosti priemyslu dekarbonizovať, pritom
ale musí zostať konkurencieschopný,
tak lokálne, ako aj na globálnej úrovni.
Ak teda chceme zelenú Európu, musíme
pilierom našej ekonomiky aj pracovných miest pomôcť v transformácii a
podporiť ich. Európa splní svoje ciele
len ak správne a vyvážene nastavíme
trojuholník klimatických ambícií,
konkurencieschopnosti a zabezpečenia
udržateľných zelených zdrojov energie.
HENRICH KREJČÍ
člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Niektoré z dopadov koronakrízy
na podnikateľský sektor, bude možné
posúdiť až s odstupom času. Výzvy
spojené s dekarbonizáciou ekonomiky
a splnením cieľov v zmysle Parížskeho
dohovoru majú dlhodobejší charakter a
spoločný úspech si bude vyžadovať koordinovaný postup všetkých dotknutých
strán. Bude to spoločné úsilie štátov,
sektorov energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy a v neposlednom
rade, každého z nás.
Súčasná kríza potvrdila, aký ne-

smierny význam má podpora vedy,
výskumu a vzdelania. Považujme ju za
príležitosť, ako zintenzívniť spoločné
úsilie v napĺňaní cieľov nielen v oblasti
klimatických zmien a adaptácie na ne,
ale ochrany životného prostredia a biodiverzity všeobecne.
MARKUS KAUNE
predseda predstavenstva ZSE, a.s. a VSE
Holding a.s.
Ciele v oblasti dekarbonizácie sú
jednoznačne veľmi ambiciózne, zároveň
však platí, že klimatická zmena je globálny problém, ktorý si vyžaduje rýchlu a
dôslednú akciu. Prebiehajúcu koronakrízu môžeme vnímať aj ako príležitosť,
ktorá môže mnohé procesy akcelerovať.
Dovoľte jeden príklad: počas nadchádzajúcich 20 rokov sa očakáva nárast celkovej ročnej spotreby elektriny v EÚ zo
súčasných približne 3 000 na 5000
TW hodín. Predpokladáme, že tento rast
zároveň pomôže vo viacerých oblastiach
znížiť karbónovú stopu, napríklad pri
počte konvenčných spaľovacích motorov v doprave, pri rozvoji ekologickejších
riešení vo výstavbe a prevádzkovaní
budov vo forme využití obnoviteľných
zdrojov energie, či ekologickejších zdrojov tepla ako sú tepelné čerpadlá. Úlohou
energetických spoločností je umožniť
túto zmenu zvýšením elektrifikácie,
budovaním nových pripojení do sietí
a zvyšovaním miery digitalizácie. Na
to, aby tento proces prebehol účinne a
úspešne, je potrebné – nie len pre nás,
ale pre všetkých hráčov vo všetkých odvetviach – nastaviť jasné a predvídateľné
pravidlá. Obzvlášť pri budovaní sietí
platí, že investičný cyklus je pomerne
dlhý, pohybuje sa často v rozpätí 30 až
60 rokov. Práve preto je potrebné, aby
princípy a rámec, v ktorom realizujeme
investície, bol nastavený zodpovedne a
transparentne.
KAROL GALEK
štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR
Vzhľadom na prijaté strednodobé
i dlhodobé ciele dekarbonizácie a tiež
aktuálnu snahu inštitúcií EÚ dokonca
navýšiť klimatické ciele do roku 2030
je dekarbonizačný trend zjavný. Slov-

11

ensko podporilo záväzok dosiahnutia
uhlíkovej neutrality do roku 2050,
čo nutne znamená aj dekarbonizáciu
priemyselnej výroby. Žiaľ, koronakríza
mohla utlmiť či odsunúť niektoré investičné projekty. Práve nové finančné
možnosti v podobe Fondu obnovy, Modernizačného fondu, Inovačného fondu,
Fondu spravodlivej transformácie a
mnohých ďalších podporných nástrojov ponúkajú obrovskú príležitosť pre
zmiernenie možných negatívnych dopadov na konkurencieschopnosť priemyslu.
Na druhej strane napríklad hlavný
hnací motor slovenského hospodárstva – automobilky, ktoré dlhodobo čelia
sprísňovaniu emisných noriem, v týchto náročných ekonomických časoch
potvrdzujú posun k výrobe elektrických
áut či hybridom a postupne opúšťajú
tradičné spaľovacie motory. Priemyselné fabriky sa tiež čoraz viac hlásia k využívaniu zelenej energie, ktorú si chcú
sami vyrábať a využívať alebo jej dodávky
očakávajú od svojich dodávateľov.
Na Slovensku je energetika zodpovedná za 51 percent všetkých
emisií. Kde by podľa vás mohol v
tomto kontexte najviac pomôcť
balík financií, ktorý sem prichádza
z európskeho fondu obnovy?
MICHAL PINTÉR
Riaditeľ U.S. Steel Košice pre styk s vládou
a Európskou úniou
Energetiku musíme dekarbonizovať.
Prioritou je samozrejme zbaviť sa uhlia.
Zároveň si ale nemyslím, že je reálne a
rozumné „vyškrtnúť“ všetky fosílne
palivá naraz, pretože energiu musíme
z niečoho vyrábať. Osobne prikladám
veľkú dôležitosť jadru. Dekarbonizácia
priemyslu navyše povedie k výrazne vyššiemu dopytu po energiách, lebo mnohé
technologické procesy, napríklad u nás
v oceliarstve, bude nutné za účelom
zníženia ich emisnej náročnosti výrazne
elektrifikovať. Za nás môžeme hovoriť
o čiastočnej náhrade kyslíkových pecí
elektrickými oblúkovými pecami. Dve
tretiny našich emisií totiž pochádza-
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jú z metalurgického procesu. Ak ho
budeme elektrifikovať, znížime emisie.
Kyslíkové pece, ktoré pracujú na uhlíkovej báze, však zatiaľ tiež nemôžeme
úplne zavrhnúť. Dopyt po oceli, ktorá
je základom mnohých bezuhlíkových
riešení a technológii, bude naďalej rásť
a preto až kým technologický proces na
báze uhlíka úplne nenahradí vodík, čo
je stále hudba budúcnosti, bude nutné
oceľ stále vyrábať aj týmto „klasickým“
spôsobom. Aj keď je oceľ dokonale recyklovateľným materiálom, jej návrat do
obehového hospodárstva trvá roky.
HENRICH KREJČÍ
člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovensko bolo jednou z prvých krajín strednej Európy, ktoré sa prihlásili k
cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do
roku 2050. Od roku 1990 sa nám podarilo znížiť množstvo emisií skleníkových
plynov celkovo o viac ako 40 percent,
pričom v sektore energetiky to bolo ešte
viac.
Záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je nepochybne
ambiciózny. Z krátkodobého hľadiska môžu napomôcť zníženie emisií
a našu snahu na ceste k dosiahnutiu
uhlíkovej neutrality projekty zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
najmä v oblasti vykurovania či dopravy. Napriek dosiahnutým úsporám v
množstve emisií sa musí energetický
sektor z dlhodobého hľadiska zamerať
na proces svojej zelenej transformácie,
digitalizácie a decentralizácie. Nevyhnutným predpokladom takejto zmeny
je vytvorenie stabilného a proinvestične
orientovaného regulačného rámca,
ktorý môže v neposlednom rade prispieť k zachovaniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a napomôcť
sociálne spravodlivému rozmeru nadchádzajúcich zmien.
Predpokladom nákladovo efektívnej
transformácie je zvyšovanie energetickej
efektívnosti naprieč hospodárstvom,
vrátane hĺbkovej obnovy budov a efektívneho využitia existujúcej energetickej infraštruktúry.
Uvedomujeme si tiež nevyhnutnosť
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dekarbonizácie plynu, ktorú vieme dosiahnuť využitím biometánu, iných
dekarbonizovaných plynov alebo vodíka. Na udržateľnú výrobu biometánu je
možné použiť biologicky rozložiteľný
odpad. Výroba a využitie vodíka si vyžadujú investície do výskumu a vývoja,
pričom jeho širšie využitie v budúcnosti si tiež vyžiada úpravu plynárenskej
infraštruktúry. Práve investície do
systému efektívneho zberu a separácie
biologicky rozložiteľného odpadu ako
zdroja výroby biometánu, výskum a využitie vodíka v existujúcej energetickej
infraštruktúre a rozvoj výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov sú oblasťami,
na ktoré by sme sa mali by mali v rámci
Plánu obnovy zamerať.
Celkovo je potrebné investície, nielen
z Plánu obnovy, ale aj nového rozpočtu
Európskej únie na ďalšie obdobie, nasmerovať v prvom rade do oblastí, ktoré
môžu posunúť našu krajinu výrazne
dopredu a budú mať dlhodobý efekt z
hľadiska jej zelenej a digitálnej transformácie.
MARKUS KAUNE
predseda predstavenstva ZSE, a.s. a VSE
Holding a.s.
Jednou z hlavných tém je bezpochyby rozvoj obnoviteľných zdrojov – je evidentné, že podiel ekologických foriem
výroby elektriny sa v celom výrobnom
mixe musí zvýšiť. Aby sa to reálne stalo,
je dôležité mať dostatočne pripravenú
celú prenosovú a distribučnú sústavu
a nemenej dôležité je zvážiť možnosti ukladanie vyrobenej elektriny. Sieť
musí byť schopná podporovať decentralizovanú výrobu a riadenie tokov vyrobenej elektriny v reálnom čase. Tento
cieľ je možné naplniť jedine smartifikáciou a digitalizáciou prenosovej
a distribučnej sústavy. Bez takýchto
zmien bude mimochodom ťažké predstaviť si napríklad tiež efektívny rozvoj elektromobility. Druhou dôležitou
témou v súvislosti s efektívnym rozvojom obnoviteľných zdrojov sú možnosti
ukladania takto vyrobenej elektrickej
energie: ukazuje sa, že odpoveďou na
tento problém je kombinácia rôznych
typov úložísk – od najmenších batérií,

akú nájdeme v elektromobiloch, cez tzv.
“virtuálne” batérie a klasické vodné diela
s možnosťou prečerpávania až po inovatívne riešenia ako napr. veľkokapacitné fyzické batériové úložiská. V
každom prípade bude dôležité, aby boli
prostriedky z fondu obnovy cielené na
inovácie, ktoré prinášajú udržateľnú a
systémovú zmenu. Na to, aby bol tento
cieľ naplnený, môže pomôcť otvorená
súťaž o tieto zdroje a najvyššia možná
miera transparentnosti. Transparentnosť je kľúčom k efektivite.
KAROL GALEK
štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR
Pokiaľ ide o energetiku, za prioritné je treba považovať investície do
zvyšovania energetickej efektívnosti a
energetickej hospodárnosti najmä verejných budov, do rozvoja obnoviteľných
zdrojov energie (OZE) a modernej energetickej infraštruktúry. Veľký potenciál
má najmä budovanie nových OZE v
teplárenstve vrátane rozvoja sektoru
samospotrebiteľov energie z OZE a komunít vyrábajúcich teplo z OZE. Ide
o základný prvok stratégie zvyšovania podielu OZE na Slovensku podľa
schváleného Integrovaného národného
energetického a klimatického plánu
(NECP).
Hoci vďaka vysokému podielu jadra
a plánovanému odstaveniu uhoľných
elektrární bude sektor elektroenergetiky na Slovensku už o pár rokov takmer
úplne dekarbonizovaný, aj pri elektrine
vidíme priestor pre investície do nových
výrobných kapacít z OZE a do modernizácie existujúcich zdrojov. Integrácia
ďalších OZE však vyžaduje zvýšenie flexibility elektrizačnej sústavy a rozšírenie
flexibilných foriem poskytovania podporných služieb, napr. prostredníctvom
skladovania a akumulácie elektriny či
využívania vodíkových technológií.
Naše ambície v oblasti energetiky sú
vysoké a teší nás dôraz Európskej komisie na budovanie zelenej ekonomiky,
avšak budúca podoba slovenského
Plánu obnovy bude výsledkom širšieho
kompromisu. n
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NÁZOR

Ako môžu plány Komisie v
oblasti ťažby kritických
surovín ovplyvniť baníctvo
na Slovensku?
A U T O R : M i c h a l C e h l á r | E U R A C T I V. s k
POZNÁMKA:Všetky názory v tomto texte sú názormi autora, nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

G

eografické
rozmiestnenie
kritických surovín v Európe
ponúka zaujímavé príležitosti. Mnohé ložiská sa nachádzajú v
oblastiach, ktoré sú dnes závislé na ťažbe
uhlia. Potenciál predstavuje aj banský
odpad bohatý na kritické suroviny, píše
MICHAL CEHLÁR.
Michal Cehlár je profesorom a dekanom fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej
univerzite v Košiciach (TUKE). Zaoberá
sa okrem iného ekonomickými podmienkami využívanie ložísk nerastných
surovín, vplyvom banskej činnosti na
životné prostredie a posudzovaním efe-

ktívnosti investícií v oblasti využívania
ložísk a alternatívnych zdrojov energie.
Na úvod je dôležité spomenúť, že v
uplynulom období sa na pôde Európskej únie udiali v oblasti nerastných
surovín významné posuny. Začiatkom
septembra došlo k oznámeniu o vzniku
Európskej aliancie pre suroviny (ERMA)
v rámci Akčného plánu pre kritické suroviny a zverejnenia nového zoznamu
kritických surovín. Víziou ERMA je
zabezpečiť prístup ku kritickým a strategickým surovinám, pokrokovým
materiálom a know-how v oblasti spracovania pre priemyselné ekosystémy
Únie. ERMA zároveň vznikla v gescii

eurokomisárov Maroša Šefčoviča a Thierryho Bretona, ktorí túto problematiku
dôrazne odporúčajú zahrnúť do národných strategických dokumentov. Jej členom sa stala aj fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológii (BERG) Technickej univerzity v Košiciach, ako nositeľka tradičných baníckych hodnôt aj
moderného pokroku a trendov v oblasti
nerastných surovín.
Pre potreby naplnenia cieľov Európskeho zeleného dohovoru (European
Green Deal) došlo k dôkladnej analýze
surovinovej potreby pre rozvíjajúce sa
industriálne ekosystémy a stratégie
vedúce k bezpečnému prístupu potreb-
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ných surovinových zdrojov. Výsledkom
je viacero strategických dokumentov
Európskej komisie, ktoré definujú potreby surovín do roku 2050 a postavenie
„surovinového“ priemyslu. Ide predovšetkým o:
•
Európsky ekologický dohovor
predstavený Komisiou v decembri 2019
s cieľom vytvoriť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku
2050 s moderným, trvalo udržateľným
hospodárstvom, kde je hospodársky
rast podmienený zdrojmi. Prístup k
zdrojom je považovaný za strategickú
bezpečnostnú otázku.
•
Európska priemyselná stratégia (marec 2020)
•
Akčný plán pre kritické suroviny (september 2020)
•
Kritické nerastné suroviny pre
strategické technológie a sektory v Európskej únii – predikčná štúdia (september 2020)
V súvislosti so spomínanými dokumentmi bola aj na Slovensku zverejnená
štúdia „Moderné a úspešné Slovensko
– národný integrovaný reformný plán“
vypracovaná Ministerstvom financií,
ktorá definuje strategické ciele Slovenska do roku 2030. Prirodzenou súčasťou
by mala byť integrácia stratégie EK do
národnej stratégie Slovenska.
Práve prístup k zdrojom je strategickou otázkou bezpečnosti v kontexte
ambície Európy premietnuť zelenú dohodu do praxe. V novej priemyselnej
stratégii pre Európu sa navrhuje posilnenie otvorenej strategickej autonómie
Európy. Prechod Európy ku klimatickej
neutralite by mohol nahradiť dnešnú
závislosť od fosílnych palív závislosťou
od surovín, z ktorých mnohé získavame
zo zahraničia, a v prípade ktorých sa
stupňuje globálna hospodárska súťaž.
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Otvorená strategická autonómia Únie
v týchto sektoroch musí byť aj naďalej
zakotvená v diverzifikovanom a nenarušenom prístupe na svetové trhy so
surovinami. Zároveň je potrebné riešiť
základný problém spočívajúci v rýchlo
rastúcom globálnom dopyte po zdrojoch
znižovaním množstva materiálov a ich
opätovným využitím pred recykláciou.
Okrem toho súčasná situácia spôsobená ochorením COVID-19 navyše
odhalila ako rýchlo a ako hlboko sa
môžu narušiť globálne dodávateľské
reťazce. Komisia preto navrhla ambiciózny plán európskej obnovy po pandémii, ktorý je zameraný na zvýšenie
odolnosti, otvorenej strategickej autonómie a posilnenie zelenej a digitálnej
transformácie. To môže prispieť prostredníctvom bezpečnej a udržateľnej
dodávky kritických surovín k obnove a
dlhodobej transformácii hospodárstva.
Geografické rozmiestnenie kritických surovín v Európe ponúka pri
vývoji v oblasti surovín pre batérie, ako
je lítium, nikel, kobalt, grafit a mangán,
zaujímavé príležitosti. Spoločnosti vo
viacerých členských štátoch sa už zapájajú do činnosti Európskej aliancie pre
batérie, pričom v súvislosti s ťažbou
surovín, ako aj s ich spracovaním v Európe využívajú finančné prostriedky
súkromného sektora, Európskej únie a
členských štátov. Zároveň toto rozmiestnenie ukazuje, že mnohé zdroje surovín pre batérie v Únie sa nachádzajú
v regiónoch, ktoré sú vo vysokej miere
závislé od uhlia, alebo od priemyselných
odvetví spojených s vysokými emisiami
uhlíka, a v ktorých by bolo možné vybudovať továrne na výrobu batérií.
Ďalší potenciál predstavuje banský
odpad bohatý na kritické suroviny,
ktorý by sa mohol ďalej spracovať, čím by

došlo k vytvoreniu novej hospodárskej
činnosti na existujúcich, alebo bývalých
miestach ťažby uhlia a zároveň by došlo
k zlepšovaniu životného prostredia.
V týchto súvislostiach možno za
najdôležitejšie kroky pre zabezpečenie
prístupu Únie k nerastným surovinám
považovať posilnenie hodnotových
reťazcov pre priemyselné ekosystémy,
ktoré je potrebné rozvíjať aj na národných platformách, a ktoré zároveň predstavujú pre baníctvo nové príležitosti.
Týmito krokmi sú:
1.
Členstvo v ERMA
2.
Vyvinúť udržateľné kritéria
pre financovanie ťažby
3.
Rozvinúť výskum a inovácie
pre spracovanie odpadov, pokročilých
materiálov a náhrady v oblasti NS (odstraňovanie environmentálnych záťaží)
4. Zmapovať potenciálne zdroje
druhotných kritických nerastných surovín
5.
Identifikovať
ťažobné
a
úpravárenské projekty, ktoré môžu byť
spustené do roku 2025
6. Vyvinúť expertízy a zručnosti
v oblasti priemyslu nerastných surovín
+ vývoj nových technológií pre extrakciu surovín pri minimálnych environmentálnych dopadoch;
7.
Uplatniť programy pre pozorovanie Zeme, diaľkový prieskum Zeme
pre geologický prieskum;
8. Rozvinúť výskumné a inovačné projekty týkajúce sa ťažby a úpravy kritických nerastných surovín;
9. Rozvinúť strategické medzinárodné partnerstvá a ďalšie financovanie pre zabezpečenie diverzifikovanej
dodávky kritických nerastných surovín;
10. Propagovať zodpovedné ťažobných postupov pre kritické nerastné suroviny. n
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ROZHOVOR

Člen predstavenstva SPP:
Budúcnosť vidíme v zelených
plynoch, odpadoch a vodíku
A U T O R : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Člen predstavenstva SPP Henrich Krejčí
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U

vedomujeme si potrebu
dekarbonizácie. Zemný plyn
nás však vie v krátkodobom
horizonte posunúť bližšie k splneniu klimatických cieľov. Európska komisia by si
mala zachovať technologickú neutralitu
a umožniť využívanie plynu, hovorí člen
predstavenstva SPP Henrich Krejčí.
Henrich Krejčí je členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s. (SPP). Venuje sa predovšetkým
otázkam správy a riadenia spoločnosti,
práva a regulácie, ľudských zdrojov a komunikácie a vzťahov s verejnosťou, vrátane
aktivít spoločnosti v oblasti sponzoringu,
filantropie a spoločenskej zodpovednosti.
Ministerstvo
financií
momentálne pracuje na Národnom
pláne obnovy a odolnosti. Ste ako
SPP súčasťou diskusií pri jeho tvorbe?
Sme najväčším dodávateľom energií
na Slovensku, máme záujem zostať relevantným hráčom energetického trhu aj
v budúcnosti. Otázkami udržateľnosti a
ochrany životného prostredia sa preto
zaoberáme už dlhšie obdobie a reflektuje
ich aj naša stratégia do roku 2030. Treba
povedať, že Slovensko v znižovaní emisií
od roku 1990 urobilo významný pokrok.
Celkovo klesli o viac ako 40 percent.
V sektore energetiky to bolo ešte viac.
Zároveň sa však stále viac ako 18 percent
tepla vyrába z uhlia a priveľa domácností využíva na vykurovanie tuhé palivá.
To objektívne prispieva k nízkej kvalite ovzdušia, čo je to jeden z kľúčových
problémov ochrany životného prostredia
na Slovensku, ktorý nám vyčíta aj Európska komisia. Aj preto je žiaduce, aby
projekty v energetickom sektore, vrátane
energetickej efektívnosti a energetických
služieb, boli zahrnuté tak v Národnom
pláne obnovy, ale taktiež mohli získať
podporu z rozpočtu Európskej únie na
ďalšie obdobie. Komunikujeme teda so
všetkými dotknutými stranami o tom,
prostredníctvom podpory akých projektov v energetike by bolo možné podporiť
spoločný cieľ – uhlíkovú neutralitu do
roku 2050..

Kam by mali podľa Vás smerovať
európske peniaze v energetike? Na
konferencii Euractivu ste spomenuli, že sú dôležité investície aj do
odolnosti, a to z hľadiska ochrany
pred ďalšími krízami. Čo ste mali na
mysli?
Predovšetkým by sme mali využiť
príležitosť a investície nasmerovať do
oblastí, kde budú mať dlhodobý efekt.
To neplatí len pre energetiku, ale pre všetky relevantné oblasti. Mali by prispieť
k tomu, aby sme sa ako krajina výrazne
posunuli dopredu, najmä v oblasti digitálnej a zelenej transformácie. Dekarbonizácia energetiky je dôležitá z
hľadiska dosiahnutia uhlíkovej neutrality Európskej únie do roku 2050. Myslím
si, že európsky energetický sektor si to
uvedomuje. Zároveň je však dôležité mať
na zreteli potrebu zaistenia bezpečných
a cenovo dostupných energií a zachovanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. V neposlednom rade
musíme zabezpečiť, aby cesta k uhlíkovej neutralite bola sociálne spravodlivá.
V tomto svetle je dôležité vytvorenie
stabilného a dlhodobo predvídateľného
regulačného rámca, ktorý bude, okrem
iného, podporovať investície a inovácie. Pokiaľ ide o plyn, jeho dekarbonizácia môže byť založená na podpore
využívania biometánu a ďalších dekarbonizovaných plynov vrátane vodíka.
Na udržateľnú výrobu biometánu vieme
využiť biologicky rozložiteľný odpad a
na jeho prepravu existujúcu plynárenskú infraštruktúru. Potrebné sú investície do efektívneho zberu biologicky
rozložiteľného odpadu a jeho separácie.
To sú oblasti, na ktoré by sme sa mohli v
rámci plánu obnovy taktiež zamerať. Pri
vodíku sú ešte potrebné mnohé kroky v
oblasti výskumu a vývoja, vrátane jeho
dopravy plynárenskou infraštruktúrou.
Ako vidíte úlohu plynu v slovenskej energetike? Hovorí sa najmä o
teplárenstve. Kde ho ešte vieme využiť?
Z krátkodobého hľadiska môže
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pomôcť pri znižovaní emisií a zlepšení
kvality ovzdušia najmä pri výrobe tepla.
Nie sú to len centrálne zdroje tepla,
ale aj individuálne vykurovanie, kde
máme veľký investičný dlh, pričom táto
oblasť súvisí okrem toho aj s otázkou
energetickej efektívnosti na strane odberateľov, respektíve energetickou chudobou. Ďalej je to výroba elektriny. Tu
by sme sa mali sústrediť na to, aby sme
sa zbavili uhlia, ktoré je v porovnaní s
plynom oveľa väčším znečisťovateľom
ovzdušia. Spomeniem tiež dopravu.
V krátkodobom horizonte môžeme v
prípade verejnej a nákladnej automobilovej dopravy, okrem elektromobility, prispieť k zníženiu emisií širším
využívaním CNG a LNG a neskôr ich
zelenej podoby. Rovnako aj v prípade
železničnej a lodnej dopravy. Toto sú
príklady oblastí, v ktorých môžeme
rýchlo znížiť emisie, pretože máme k
dispozícii dostatočné zdroje plynu aj existujúcu plynárenskú infraštruktúru.
Z dlhodobého hľadiska, bližšie k roku
2050, je to už spomínaný biometán či
vodík, alebo tiež skladovanie elektriny
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v podobe syntetického plynu či vodíka.
Keďže sme však zároveň dodávateľom elektriny a výkupcom elektriny vyrobenej z podporovaných
obnoviteľných zdrojov na Slovensku,
pozeráme sa na naše pôsobenie na
trhu komplexne, a to aj v kontexte
nových príležitostí, ktoré môže priniesť oblasť energetických služieb.
Keď hovoríme o teplárenstve,
Európska komisia nedávno zverejnila návrh taxonómie zelených
investícií, ktorá neklasifikuje plynové elektrárne ako udržateľné ani
ako prechodové. Čo to znamená pre
budúce investície?
Ak ide o posudzovanie investícií v
rámci energetického sektora v zmysle
ich prispenia k európskym klimatickým
cieľom, domnievame sa, že jedným z
relevantných hľadísk je technologická
neutralita. Plyn môže byť vhodným
partnerom obnoviteľných zdrojov, najmä
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slnka a vetra, a môže kompenzovať ich
objektívne danú nestabilitu. Tým môže
prispieť k stabilným dodávkam energií.
Návrhy Európskej komisie v rámci
prístupu k investíciám sú v súčasnosti
predmetom diskusie. Tieto pravidlá by
mali uľahčiť rýchle a nákladovo efektívne dosahovanie európskych cieľov.
Diskusia ešte nie je uzavretá. Veríme,
že v oblasti technických kritérií, ktoré
stanovujú príslušné právne predpisy, sa
podarí dosiahnuť dohodu, ktorá umožní
využiť aj výhody plynu.
Spomenuli ste vyvažovanie obnoviteľných zdrojov plynom v distribučnej
sieti. Existuje však analýza Bloombergu,
podľa ktorej budú už okolo 2022 batérie
na tento účel lacnejšie ako plyn.
V krátkodobom horizonte je plyn
jednou z najdostupnejších technológií,
ktorá nás vie posunúť na ceste k splneniu
európskych cieľov a Parížskeho dohovoru. To, že bude k dispozícii viac technológií je len logické. Ako som povedal,
z dlhodobého hľadiska si veľmi dobre
uvedomujeme nevyhnutnosť dekarbonizovať. S tým tiež súvisí možné využitie
odpadov a odpadových vôd. Práve v tejto
oblasti momentálne hľadáme obchodné
príležitosti a diskutujeme o úpravách
legislatívneho rámca tak, aby bolo využívanie týchto zdrojov jednoduchšie.

tánu na Slovensku. Na to treba najskôr
vyriešiť niektoré čiastkové otázky. Potrebujeme napríklad funkčný register
biometánu, vyšší podiel zhodnocovania
odpadu alebo povinný podiel obnoviteľnej energie na vykurovaní. Register
umožní vznik záruk pôvodu v rámci
celej Európskej únie a je zásadný pre
rozvoj trhu s biometánom na Slovensku. Rovnako zásadné sú aj stimuly pre
nakladanie s odpadom, ktorý motivuje
využívanie odpadu ako zdroja výroby
biometánu namiesto toho, aby sme tento
odpad ukladali na skládky alebo ho
spaľovali.
Problémom však je, že zdroj energie,
teda bioplynové stanice a distribučná
sieť nie sú prepojené…
Existujúce
bioplynové
stanice
využívajú najmä podporu výroby
elektriny v zmysle pravidiel implementovaných v minulosti. Myslím si, že
všetci zúčastnení, vrátane prevádzkovateľov sietí a regulátora, sú si vedomí,
že pre využívanie už vybudovaných
staníc aj v budúcnosti a ich prípadný
ďalší rozvoj, je nutné upraviť regulačný
rámec. Radi budeme súčasťou diskusie, ktorej výsledkom bude vyvážené
nastavenie regulačného rámca, ktorý
prispeje k dekarbonizácii plynárenstva aj s využitím týchto zdrojov.

Ako si túto zmenu legislatívy
predstavujete?

Malo by sa investovať
plynárenskej infraštruktúry?

Cieľom je zvýšiť produkciu biome-

do

Je všeobecne známe, že Sloven-

sko patrí medzi krajiny, ktoré majú
vybudovanú rozsiahlu plynárenskú
infraštruktúru. Zároveň má vysoké percento obyvateľov prístup k plynu. Ak
vieme túto infraštruktúru využiť na
to, aby sme v najbližších rokoch urobili
výrazný krok smerom k plneniu cieľov
v oblasti klímy a ochrany ovzdušia a
je to zároveň ekonomicky efektívne,
dáva to zmysel. Rovnako z dlhodobého
hľadiska, môžeme uvažovať o využití
vybudovanej infraštruktúry na dopravu zelených, dekarbonizovaných
plynov či vodíka a pozerať sa na prípadné investície z tohto uhľa pohľadu.
Dotkli ste sa energetickej chudoby. Ako to súvisí s ochranou životného prostredia?
Energetická chudoba a ochrana životného prostredia spolu úzko súvisia.
Kľúčovou otázkou pri boji s energetickou
chudobou je taký spôsob pomoci, ktorý
dotknutým domácnostiam umožní z
takejto chudoby sa vymaniť a zároveň
im umožní znížiť ich výdavky na energie, respektíve zvýšiť svoju energetickú
efektívnosť. To na druhej strane môže
napomôcť riešeniu niektorých otázok
v oblasti ochrany ovzdušia a podobne.
Schémy pomoci by sa mali zamerať
najmä na nízkopríjmové domácnosti,
ktoré na opatrenia v tejto oblasti nemajú
voľné vlastné zdroje. n
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ČLÁNOK

Komisia chce získavať
kritické suroviny udržateľne,
verejnosť je skeptická
A U T O R : I r e n a J e n č o v á | E U R A C T I V. s k

Baňa na nikel v Sotkamo vo Fínsku je najväčším ložiskom niklu v Európe. ion facilities of
Talvivaara Mining Company Plc [EPA/Compic]

N

ajprv zoptimalizovať potrebu, potom recyklovať.
Ťažba by mala byť posledným riešením a aj to len so súhlasom
komunít, zhodli sa odborníci v diskusii
o kritických surovinách, ktorú organizoval EURACTIV Slovensko.
„Európska komisia by sa mala vyhnúť tomu, aby akútny problém klimatickej krízy riešila novou ťažbou
surovín, ktorá je dlhodobo neudržateľná.
Hasením jedného veľkého požiaru tak
spôsobí päť ďalších,“ upozorňuje Martin
Ondera zo Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny v diskusii.
Kritické suroviny sú totiž základom
nielen pre zelené technológie ako sú

batérie, veterné turbíny a fotovoltické
panely, ale aj neoddeliteľnou súčasťou
digitálnych technológií. Preto ich Európska komisia považuje za jeden z pilierov
klimatickej neutrality. Momentálne je
však Európa takmer úplne závislá od ich
dovozu z tretích krajín.
Komplexné riešenie by mal podľa
eurokomisie ponúknuť Akčný plán pre
kritické suroviny. Ten pre dosiahnutie
„strategickej autonómie“ v tejto oblasti
ponúka tri základné alternatívy. Jednou je rozšírenie portfólia krajín, odkiaľ
sa suroviny do Európy dovážajú. Druhým, komplementárnym riešením je
podpora obehového využívania zdrojov,
udržateľných výrobkov a inovácií. Treťou

možnosťou je otváranie ťažby kritických

ŤAŽBA PRINÁŠA VIACERÉ
RIZIKÁ
surovín v krajinách Európskej únie.
Občianske a environmentálne organizácie však upozorňujú, že preteky
o zabezpečenie surovín pre zelené technológie môže viesť k vážnym škodám na
životnom prostredí. Hrozbou je najmä
odpad po ťažbe, degradácia a znečistenia
životného prostredia. K tomu sa v tretích
krajinách pridávajú aj katastrofálne pracovné podmienky, využívanie otrockej
práce a financovanie ozbrojených konf-
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liktov z ťažby.
Riziká spojené s ťažbou nerastných
surovín si uvedomujú aj aktivisti, ktorí
sa dlhodobo zapájajú do povoľovacích
konaní na Slovensku.
Kritické suroviny by sme podľa
Martina Onderu mali získavať v prvom
rade recykláciou a až v druhom rade
uvažovať o novej ťažbe. Recyklácia vie
uspokojiť rastúci dopyt po surovinách
a zároveň zhodnotiť druhotné suroviny.
Nová ťažba síce prináša suroviny, ale
zároveň aj environmentálne záťaže
ako sú haldy a odkaliská, ktoré v banských lokalitách pretrváva dlhé roky po
ukončení ťažby, zdôrazňuje aktivista.
Podľa právnika Jozefa Šuchtu, ktorý
zastupoval občianske združenia v
rôznych konaniach, je možnosť nechať
si ložiská na neskôr, kedy technológie
budú pokročilejšie a kedy ten dopad na
okolie nebude taký devastujúci.
„Medzi vplyvy spojené s ťažbou
kľúčových kovov používaných v obnoviteľnej energii a pri skladovaní
patrí znečistenie a kontaminácia vody
a poľnohospodárskych pôd ťažkými
kovmi a zdravotné vplyvy na pracovníkov a okolité komunity,“ uvádza sa v
správe modelu MEDEAS.
Významný európsky ekologický
think-tank European Environmental
Bureau (EEB) už v septembri varoval, že
zvýšenie ťažby v Európe môže byť dvojsečnou zbraňou.
„Otvorenie nových ťažobných projektov v Európe bez dostatočnej kontroly by bolo v rozpore s ambíciou
Európskej komisie udržať spotrebu
zdrojov v medziach planéty, ako je stanovené v marcovom akčnom pláne pre
obehové hospodárstvo,“ hovorí JeanPierre Schweitzer z EEB.
Podľa think-tanku by sa mala Európa radšej zamerať na znižovanie
využívania obmedzených zdrojov a
predchádzanie ekologickým katastrofám, ktoré sú často spojené s ťažbou,
ako sú smrteľné znečistenie, nedostatok
vody a vysídľovanie ľudí. Je pravdepodobné, že presunutie ťažby do Európy
bude znamenať poškodzovanie životného prostredia, na ktoré celé desaťročia
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doplácajú obyvatelia v Južnej Amerike,
Ázii a Afrike, zdôrazňuje EEB v stanovisku.
Prodekan Fakulty BERG z Technickej univerzity v Košiciach Juraj
Janočka si myslí, že kým začneme
uvažovať o ťažbe je potrebné zodpovedať si celý rad otázok, počnúc dostupnosťou a výskytom surovín a končiac
veľmi dôležitým environmentálnym
faktorom a sociálnou akceptáciou.
„Široká verejnosť musí súhlasiť a ťažbou
a s vyhľadávaním nerastných surovín,“
zdôrazňuje Janočko. „Len ak súčet všetkých týchto významných faktorov bude
pozitívny, len vtedy môžeme povedať,
áno, vyplatí sa nám vyhľadávať a ťažiť
nové materiály.“

ZRÝCHLENÉ POVOĽOVANIE
MÔŽE BYŤ PROBLÉMOM
Nový akčný plán pre kritické suroviny z dielne eurokomisie však
spoľahlivo nezaručuje zapojenie miestnych obyvateľov do rozhodovania o
ťažbe. Občianske organizácie a akademici v liste, ktorý adresovali Európskej
komisii upozorňujú, že o ťažobnej
činnosti býva už často rozhodnuté v
momente, keď verejnosť dostane šancu
vyjadriť sa.
Žiadajú, aby Európska komisia napravila „nerovnováhu mocenských a znalostných asymetrií, ktoré
existujú medzi štátmi a ťažobnými
spoločnosťami na jednej strane a
spoločenstiev na druhej strane“.
Podľa signatárov listu je totiž pri
povoľovaní ťažby kľúčové, aby sa európska legislatíva dodržiavala na úrovni
členských štátov. To sa však podľa ich
tvrdenia často nedeje.
Aktivisti sa napríklad obávajú toho,
že ťažba strategických surovín môže byť
zámienkou pre zjednodušenie postupov
na povoľovanie prieskumu a ťažby.
Akčný plán pre kritické suroviny
totiž hovorí, že „v rámci programu lepšej
právnej regulácie Komisia v súčasnosti
pracuje s kľúčovými zainteresovanými
stranami na mapovaní prekážok vo

veľkých projektoch v oblasti infraštruktúry s cieľom zrýchliť a zjednodušiť postupy v členských štátoch (…)“.
Právnik a občiansky aktivista Jozef
Šuchta zdôrazňuje, že podľa Aarhurského dohovoru, ku ktorému sa Slovensko prihlásilo, má verejnosť právo
zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch, ktoré majú dopad na kvalitu
životného prostredia vrátane dobývania nerastných surovín. „Napriek tomu
nie je účasť verejnosti v týchto procesoch taká, aká by mala byť, zvlášť, ak
sa to týka povoľovania ťažby,“ hovorí
právnik.
Tendencie urýchľovania a zjednodušovania povoľovacích procesov
pre prieskum a ťažbu sa podľa neho
prejavili aj v návrhu slovenskej surovinovej politiky, kde sa hovorí o novom
režime, ktorý by sa týkal „strategických
surovín“.
„Ja som ten návrh pripomienkoval z
poverenia Združenia miest a obcí Slovenska. Hlavnou výhradou bolo, že nie
je možné rozdeliť z hľadiska ústavných
práv a slobôd obyvateľov Slovenska na
dve časti – na tých, ktorí majú takzvane
smolu a bývajú v blízkosti strategických
a kritických surovín a druhých, ktorí
tam nebývajú,“ opisuje situáciu Jozef
Šuchta.
Komisár pre priemysel Thierry Breton v reakcii na obavy environmentálnych organizácií a akademických
inštitúcií povedal, že ich berie vážne
a bude sa im ďalej venovať. Pri zapájaní verejnosti do povoľovacích konaní
zdôraznil úlohu regiónov.
„Regióny sú najbližšie miestnym
komunitám. Vedia, či bude mať projekt
podporu verejnosti alebo nie. Spolu s
národnými orgánmi sú regióny zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania
všetkých príslušných zákonov a konzultačných procesov s miestnymi komunitami,“ povedal komisár Breton.

KRITICKÉ SUROVINY AKO
ZÁMIENKA
Podľa Martina Onderu sú riziká
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Akčného plánu v tom, že ak bude Európska únia novú ťažbu dotovať, výsledkom
bude „snaha mnohých banských firiem
každú jednu banskú činnosť zaobaliť
tak, aby ju mohli formálne deklarovať
ako ťažbu kritických surovín“.
Negatívnu skúsenosť s podobným
postupom majú mestá a obce v okolí
Jahodnej pri Košiciach, kde je ložisko
uránu. Napriek odmietavému postoju
okolitých miest a obcí robila banská
firma geologický prieskum desať rokov.
„Keď jej platnosť povolenia na banský prieskum vypršala, táto spoločnosť
si podala žiadosť o prieskum vzácnych
zemín, z ktorých možno vyrábať kovy.
Aj keď je toto ložisko primárne bohaté
na urán, meď a molybdén, nachádza sa
tam aj malé množstvo vzácnych zemín,
ktoré sú na zozname kritických surovín.
Tým pádom sa firma rozhodla túto skutočnosť využiť, aby otvorila si do budúcna zadné dvierka k ťažbe,“ upozorňuje
na možné problémy Ondera.
Je preto podľa neho dôležité, aby
Komisia zabezpečila dostatočné kontrolné mechanizmy, aby sa na úrovni
členských štátov tieto dotácie nemíňali
neúčelne.
S potrebou reálnych a nielen
formálnych kontrolných mechanizmov súhlasí aj prodekan Fakulty BERG
v Košiciach Juraj Janočko. Zdôrazňuje,
že „je to na všetkých, nie sú na jednej
strane baníci a na druhej ochranári,
lebo je len jedno životné prostredie“.
Podobne to vidí aj právnik Jozef Šuchta a podotýka, že predstavitelia štátnej
banskej správy sú stále len reprezentanti
štátu a mali by podľa neho viac akcentovať aj iné verejné záujmy, nielen ten
banský. Pripomína, že pri návrhu ťažby
perlitu v Tokaji boli uprednostnené banské priority než tie, ktoré vyplývajú z
územného plánu a turistických špecifík
tejto oblasti.
„Proces komunikácie medzi banskou správou a verejnosťou musí byť ďaleko viac otvorenejší a rovnocennejší. V
oveľa väčšej miere musí byť banská správa a tí, čo to povoľujú ústretovejší voči
verejnosti a ponúkať riešenia, ktoré by
verejnosť vedela pochopiť a akceptovať.

Ak sa obe strany zakopú v protiľahlých
zákopoch, nebude možná spolupráca,
len ďalšie kontroverzie,“ hovorí Jozef
Šuchta.

KOMISIA: ŤAŽBE SA
NEVYHNEME
Politický referent oddelenia kritických surovín Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh
Milan Grohol hovorí, že je potrebné
maximálne využívať zdroje druhotných
surovín, zistiť, aké chýbajú a tie doplniť
z primárnych zdrojov.
„Aj keď sa snažíme oddeliť spotrebu
surovín od ekonomického rastu, Európa
bude čeliť konkurencii pri zháňaní surovín z tretích krajín. To sú materiály,
ktoré budeme potrebovať v zásade v
každej technológii v budúcnosti,“ upozorňuje Milan Grohol.
Podľa odhadov OECD budeme potrebovať 60 percent viac lítia s vysokou
čistotou na batérie, 15 krát viac kobaltu
a grafitu či už do stacionárnych alebo
mobilných batérií. Ďalším problémom
sú podľa Grohola vzácne zeminy, ktoré
sú základom pre výrobu magnetov a
ich spotreba sa zvýši 10-15 krát do roku
2050.
Akčný plán pre kritické suroviny
vychádza podľa Milana Grohola zo surovinovej stratégie EÚ, ktorá hovorí o
zabezpečení dodávok týchto materiálov.
Ráta aj so zvýšením obehovosti materiálov a technologickej efektívnosti.
Podčiarkuje tiež dôležitosť zmapovania
zdrojov druhotných surovín, „lebo my
nevieme, koľko ich máme“.
Ťažba v Európe, recyklácia a diverzifikácia mimoeurópskych zdrojov sú
pre Európsku komisiu tri rovnocenné
alternatívy diverzifikácie rizík, hovorí
Milan Grohol. „Zistili sme, že ísť jednou
cestou sa nevypláca, ale vráti sa nám to
v prípade zmeny geopolitickej situácie,“
dodáva.

CHÝBA ANALÝZA
DOSTUPNOSTI A POTREBY
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Kým Európska komisia analýzy má,
na Slovensku podľa prodekana Juraja
Janočka chýbajú. Analýza zdrojov surovín a možností ich využitia v jednotlivých sektoroch hospodárstva by mali
byť základnou podmienkou pre ďalšie
uvažovanie o kritických surovinách,
myslí si.
„Najprv by sme mali vedieť, aké
technológie potrebujeme, v akých sektoroch ich chceme uplatniť a teda až
potom budeme vedieť, aké materiály sú
nutné na ich rozvoj. Na Slovensku by
sme mali vedieť, kam kráča náš priemysel a od toho sa bude odvíjať surovinová
potreba,“ myslí si Janočko.
Prodekan tiež pripomína, že sme
historicky banícka krajina a na mnohých miestach sú nakopené haldy ako
pozostatok po ťažbe.
„Je ich veľa preto, lebo sa ich v minulosti nevyplatilo spracúvať, surovín bolo
dosť. V minulosti tiež neexistovali technológie, ktoré by vedeli dostať suroviny
aj z týchto sekundárnych zdrojov.
Podľa riaditeľa štátneho podniku
Rudné bane Petra Žitňana by sme mali
environmentálne záťaže a odpady, ktoré
ostali po banskej činnosti, prehodnocovať z hľadiska ložiskového potenciálu.
„Bola by to win-win situácia, keďže by
sme vedeli získať suroviny, ale zároveň
by sme sa zbavili environmentálne
záťaže,“ hovorí Žitňan.

ROZBEH RECYKLÁCIE
BRZDIA VIACERÉ FAKTORY
V súčasnosti je recyklačný trh kritických surovín príliš malý a recyklovať
sa veľmi nevypláca, hovorí projektový
manažér InoBat Auto Oto Pisoň. Firma
InoBat Auto bude stavať prvú továreň na
vývoj a výrobu batérií do elketromobilov
na Slovensku. „Doteraz jazdilo málo áut
s baterkami, ktoré by bolo treba teraz
recyklovať. Tým pádom tu zatiaľ nie je
dostatočné množstvo kritických materiálov, aby sa vyplatila investícia do
8 miliónového drviča a 110 miliónovej
recyklačnej jednotky,“ objasňuje Oto
Pisoň.
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Podľa neho je možné rátať v roku
2025 so 740 tisíckami ton batérií na recykláciu, do roku 2030 až z trojnásobným množstvom.
Batérie pre priemyselné, automobilové a elektrické vozidlá by bolo podľa
Európskej komisie potrebné zbierať „v
plnom rozsahu“. Všetky zozbierané
batérie by bolo potrebné recyklovať s
vysokou úrovňou zhodnotenia surovín,
predovšetkým kobaltu, lítia, nikla a
olova. Na podporu recyklácie batérií
navrhuje Komisia krajinám EÚ zbierať
65 percent prenosných batérií do roku
2025 a 70 percent do roku 2030.
„Dobrou správou je, že sa batéria dá
zrecyklovať až na 90 percent, pri lítiu je
to menej, cca na úrovni 30 až 40 percent.
Materiál určený na recykláciu môže byť

Titulná foto: Ilustračný obrázok [Pixabay]
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spracovaný do základnej podoby, na
základné prvky. Recyklovaný materiál
je takisto kvalitný ako vyťažený materiál,“ upozorňuje Oto Pisoň.
Podobne to vidí aj európsky komisár
pre životné prostredie Virginijus
Sinkevičius. „Batérie sú plné cenných
materiálov. Chceme zaistiť, aby sa nestratila žiadna batéria. Udržateľnosť
batérií musí rásť ruka v ruke s ich zvyšujúcim sa počtom na trhu EÚ.“
Výzvou účinnej recyklácii v prípade
autobatérií môže byť podľa projektového
manažéra InoBat Auto aj to, že batérií
je veľa druhov s rôznym zložením.
Tomu musí byť prispôsobený aj cyklus
recyklácie. Zloženie batérií si však automobilky chránia ako obchodné tajomstvo. Aby sa to dalo efektívne recyklovať

museli by výrobcovia zverejniť zloženie
batérií, upozorňuje Oto Pisoň z InoBatu.
Recyklácia kritických surovín nie
je podľa Pisoňa uhlíkovo neutrálna.
Používajú sa pri nej kyseliny a slabou
stránkou je logistika, keďže sa vzácne
suroviny dovážajú prevažne zo vzdialených krajín a „putujú celým svetom
hore-dole“.
Podľa Pisoňa však mnohé tieto
výzvy vyrieši nárast počtu batérií v Európe v najbližších rokoch. Stúpne tým
aj množstvo recyklovateľných surovín
na trhu. „V krátkodobom horizonte recyklácia enormne narastie a zdrojov na
recykláciu bude veľmi veľa. Pravdepodobne to bude aj výnosný biznis,“ podotýka. n
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