
Toto opatrenie je spolufinancované 
Európskou úniou.

ŠPECIÁL | MAREC 2020

EUROFONDY, 
REGIÓNY  
A UHLÍKOVÁ 
NEUTRALITA



EUROFONDY, 
REGIÓNY  
A UHLÍKOVÁ 
NEUTRALITA
ŠPECIÁL | MAREC 2020

Európska únia chce byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. 
S veľkými ambíciami sa nevyhnutne spájajú veľké 
náklady. Časť z nich Slovensku umožňuje pokryť kohézna 
politika prostredníctvom fondov EÚ. Ako Slovensko 
využíva tieto eurofondy a aké má plány s tými budúcimi?

Ku klimatickému záväzku EÚ sa prihlásilo aj Slovensko. 
Vláda v januári schválila nízkouhlíkovú stratégiu do 
roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Materiál zatiaľ 
nevyčísluje, koľko bude uhlíkové neutralita stáť, no 
počíta s tým, že veľkú časť investícií zabezpečia Európske 
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Tie môže Slovensko v rámci súčasného programového 
obdobia – aj na zelené opatrenia – čerpať do roku 
2023. Už 1. januára 2021 však súčasne začína nové 
eurofondové obdobie. Už dnes je pritom jasné, že prechod 
na inteligentné a nízkouhlíkové hospodárstvo bude jeho 
hlavnou investičnou prioritou.

Akú úlohu hrajú dotácie z kohéznej politiky EÚ pri 
spravodlivej energetickej transformácii Slovenska? A akú 
úlohu v tomto procese budú z zohrávať slovenské regióny?
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Č L Á N O K

Elektromobilitu Slovensko 
zatiaľ podporuje najmä  

z vlastného
A u t o r :  K a t a r í n a  D e t e r s o v á   a   L e n k a  H a n i k o v á  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Česká republika výstavbu dobí-
jacích staníc pre elektromobily 
financuje z eurofondov, Sloven-

sko používa peniaze zo štátneho roz-
počtu. V ďalšom programovom období 
to však chce zmeniť.

Šesťmiliónová suma vyčlenená na 
podporu kúpy elektromobilov sa v de-
cembri 2019  minula  do štyroch mi-
nút. Ďalším miliónom ministerstvo 
hospodárstva  podporuje  budovanie 
infraštruktúry pre elektromobily. 
V  roku 2019 vyhlásilo jednu výzvu, 
tento rok plánuje ďalšiu.

Podobné  výzvy  sú aj v  Českej re-
publike. Avšak kým Slovensko v nich 
ponúka vlastné zdroje, v Česku je väč-
šina prostriedkov z  európskych fon-
dov.

V  najnovšej výzve na budovanie 
nabíjacích staníc pre elektromobily 
sa napríklad české spoločnosti môžu 
uchádzať o balík vo výške takmer 2,4 
milióna eur (60 miliónov Kč) z  eu-
rópskych peňazí. Príspevok na elek-
tromobil síce v  Česku bežní občania 
nedostanú, podnikatelia však na ich 
nákup môžu získať takmer dva milió-
ny eur (50 miliónov Kč).

NA SLOVENSKU LEN 
VÝSKUM A VÝVOJ
Slovensko však pri plánovaní 

operačných programov pre aktuálne 
programové obdobie 2014 – 2020 ne-
malo v rámci partnerskej dohody za-
definovanú podporu elektromobility. 
Priamo ju preto  podporovať nemôže, 
aj keď podľa ministerstva hospodár-
stva bol z európskych zdrojov podpo-
rený výskum a vývoj v oblasti elektro-
mobility.

V  ďalšom období by sa to mohlo 
zmeniť. „Ministerstvo hospodárstva, 

ako aj ďalšie rezorty, pristúpili k ad-
resnejšiemu zahrnutiu oblasti podpo-
ry rozvoja využívania alternatívnych 
palív, vrátane elektromobility, do pri-
pravovaného nového programového 
obdobia 2021 – 2027, ktoré je momen-
tálne vo fáze tvorby,“ uviedol pre EU-
RACTIV.SK rezort hospodárstva.

Objavujú sa však pochybnosti, či 
je podpora nákupu elektromobilov 
a  budovanie staníc efektívnym spô-
sobom zvyšovania udržateľnosti do-
pravy.

NESYSTÉMOVÉ DOTÁCIE?
Pravdepodobní budúci koaliční 

partneri OĽaNO a  SaS sa na predvo-
lebnej diskusii, ktorú EURACTIV.sk 
zorganizoval 3. februára, zhodli, že 
dotovanie elektromobilov nie je efek-
tívne. Presadzujú skôr zameranie na 
verejnú dopravu.

Minister hospodárstva Peter Žiga 
(Smer-SD) naopak dotácie na nákup 
elektromobilov obhajoval. Slovensko 
si podľa neho musí uvedomiť, že je 
krajinou so štyrmi významnými au-
tomobilkami, ktorá vyváža najviac 
automobilov na obyvateľa.

Dotácie označil za pozitívne ges-
to voči sektoru. „Keď vám (sektor – 
pozn. red) naznačuje, že chce inves-
tovať peniaze a vy ste krajina, kde sa 
veľa automobilov vyrába, tak to mu-
síte nejakým spôsobom naštartovať 
napríklad aj formou dotácie, ktorá je 
síce nesystémová ale je to gesto sme-
rom k automobilkám,“ povedal Žiga.

Zástupca OĽaNO Eduard Heger je 
naopak presvedčený, že Slovensko je 
príliš malý hráč na to, aby automobil-
ky motivoval rozšíriť výrobu elektro-
mobilov. „Nie som si istý, či Volkswa-
gen berie päť miliónovú podporu na 
elektromobily ako gesto. Oni vidia, 
že si pritom siahate hlboko do vre-
ciek. Neviem, že či to Kiu alebo Peu-

geot presvedčí na Slovensku budovať 
automobily, veď koľko z tých elektro-
mobilov ide na náš trh?“ reagoval na 
ministra. Podobne sa na podujatí vy-
jadril aj Karol Galek zo SaS.

MENEJ EMISIÍ
Na Slovensku priemerný elektro-

mobil po 100 tisíc kilometroch opro-
ti priemernému spaľovaciemu autu 
usporí zhruba šesť ton oxidu uhličité-
ho. Vypočítal to ministerský Inštitút 
environmentálnej politiky, ktorý bral 
do úvahy emisie z výroby aj prevádz-
ky s ohľadom na energetický mix kra-
jiny. Priemerný Slovák pritom pod-
ľa údajov z roku 2017 ročne vyprodu-
kuje 6,5 ton emisií oxidu uhličitého.

Elektromobilitu vláda okrem do-
tácií podporuje aj ďalšími opatrenia-
mi. Elektromobily aj plug-in hybridy 
majú napríklad od roku 2020 vlastnú 
odpisovaciu skupinu s  dobou odpi-
sovania dva roky. Obce a  mestá tiež 
môžu vyhlasovať nízkoemisné zóny, 
do ktorých môžu vstúpiť len vozidlá 
pod emisný limit. Zatiaľ však žiadna 
nevznikla.

Európska komisia v  najno-
všej  správe o  Slovensku  upozorňuje, 
že slovenský dopravný systém nie je 
udržateľný. Všíma si v  nej aj akčný 
plán na podporu elektromobility, kto-
rý bol prijatý v  marci 2019. „Pomôcť 
stimulovať používanie čistejších au-
tomobilov by mohla aj diferenciácia 
zdaňovania vozidiel na základe obsa-
hu uhlíka,“ konštatuje správa.

Odporúča však najmä zefektívne-
nie dopravného systému.  Zdôrazňuje 
potrebu realizovať cielené presuny 
medzi druhmi dopravy, zintenzívniť 
multimodalitu, zlepšiť nasadzovanie 
vozidiel s nízkymi a nulovými emi-
siami a ďalej pokročiť pri elektrifiká-
cii železníc. n
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Č L Á N O K

Spaľovanie odpadu namiesto 
uhlia? Slovensko lobuje  

za európske peniaze,  
Únia je (zatiaľ) skeptická

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k

Areály v Novákoch chcú Slovenské elektrárne využiť  
pre nové zdroje tepla. [TASR/Radovan Stoklasa]
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Novú vládu čaká hľadanie alter-
natívy pre vykurovanie hornej 
Nitry. Energetické zhodnoco-

vanie odpadu by v kombinácii s obnovi-
teľnými zdrojmi a plynom produkovalo 
o 80 percent emisií CO2 menej ako spa-
ľovanie uhlia.

Slovensko chce dosiahnuť, aby 
bolo možné použiť prostriedky z  no-
vého európskeho rozpočtu na budo-
vanie spaľovní odpadu. Tie by mali 
vyrábať teplo v regiónoch, kde sa dnes 
na to využíva uhlie.

Energetické zhodnocovanie odpa-
du namiesto uhlia presadzujú v dlho-
dobom horizonte Slovenské elektrár-
ne, v  ktorých má štát podiel a  ktoré 
vlastnia a prevádzkujú dve slovenské 
uhoľné elektrárne, v Novákoch a Vo-
janoch. Túto cestu považujú za jednu 
z  možných aj primátorka Prievidze 
Katarína Macháčková či europosla-
nec Robert Hajšel.

Zástancovia spaľovania odpadu 
a  jeho financovania z  európskych 
prostriedkov však narážajú na odpor 
Európskej komisie, európskych a slo-
venských ochranárov, či europoslan-
ca Martina Hojsíka. S konkurenčným 
projektom založeným na obnoviteľ-
ných zdrojoch prišli Hornonitrianske 
bane Prievidza.

Otvorenou je ekonomická stránka 
veci. Predbežná analýza Európskej in-
vestičnej banky považuje energetické 
zhodnocovanie odpadu v  Novákoch 
za jedno z  konkurencieschopných 
riešení. Spoločnosť ewia, ktorá na 
Slovensku plánuje takéto prevádzky, 
naopak hovorí o obmedzenej dostup-
nosti dostatočného množstva odpadu 
na hornej Nitre.

O  tom, či sa na Slovensku bude 
spaľovať odpad namiesto uhlia, na-
pokon rozhodnú miestni hráči, nová 
slovenská vláda a  výsledok európ-
skych vyjednávaní.

SLOVENSKÝ LOBBYING 
„Uprednostňujeme zahrnutie 

energetického zhodnocovania odpa-
du pod koncept zdrojovej efektívnosti 
napríklad prostredníctvom premeny 
uhoľných elektrární na zariadenia 
pre energetické využitie odpadu,“ 
tvrdí Slovensko podľa interného do-
kumentu Rady EÚ, ktorý má EURAC-
TIV.sk k dispozícii.

Dokument pochádza zo začiatku 
februára a  mapuje pozície členských 

štátov k  navrhovanému Fondu spra-
vodlivej transformácie.

Slovensko svoj postoj odôvodňuje 
tým, že „má nedostatočné kapacity 
pre spracovanie odpadu pred sklád-
kovaním, ako aj pre spracovanie 
nerecyklovateľného odpadu“. Za vy-
užitie európskych prostriedkov pre 
spaľovanie odpadu sa na inom mies-
te v dokumente vyslovuje v kontexte 
uzatvárania uhoľných elektrární.

Čo sa týka komunálneho odpadu, 
Slovensko naozaj spaľuje (energetic-
ky zhodnocuje) len asi 10 percent, re-
cykluje približne tretinu a  skládkuje 
viac ako polovicu.

PLÁN ELEKTRÁRNÍ
Vysokou mierou skládkovania 

odôvodňujú svoj plán pre spaľovanie 
odpadu na hornej Nitre aj Slovenské 
elektrárne. Prvoradým impulzom je 
však potreba nahradiť uhlie vo vy-
kurovaní iným palivom.

Keď štát na konci roka 2023 stopne 
dotácie pre spaľovanie uhlia v novác-
kej elektrárni, vďaka dobudovaniu 
rozvodne Bystričany by mali byť už 
k  dispozícii alternatívne dodávky 
elektriny. Otázka náhradného zdroja 
vykurovania však vyriešená nie je.

Ako  na decembrovej konferencii 
EURACTIV.sk Dekarbonizácia slo-
venskej ekonomiky vysvetlil  Robert 
Jambrich zo Slovenských elektrár-
ní, v  prvej fáze plánujú uhlie nahra-
diť biomasou a  zemným plynom. 
V druhej fáze by sa mali teplo aj elek-
trina vyrábať z tuhého alternatívneho 
paliva (TAP). A to sa má produkovať aj 
z komunálneho odpadu. Transformá-
cia smerom k odpadu čaká aj uhoľnú 
elektráreň Vojany, ktorá zabezpečuje 
stabilitu a flexibilitu siete na východ-
nom Slovensku. Dôvodom sú privy-
soké ceny suroviny. Spaľovanie TAP 
tam Slovenské elektrárne testovali 
„celkom úspešne“ už vlani.

Jambrich v  decembri vysvetlil, že 
využitie odpadu v  Novákoch a  Voja-
noch skúmajú. „Analyzujeme aj rie-
šenia, ktoré nie sú ešte na trhu, ale v 
čase, keď sa bude druhá fáza (na hor-
nej Nitre) realizovať, už môžu byť,“ 
vysvetlil vedúci pre medzinárodné, 
európske a environmentálne zále-
žitosti. Výsledky analýzy mali byť 
k dispozícii na začiatku tohto roka.

NIŽŠIE EMISIE
Slovenské elektrárne sa momen-

tálne k  tejto téme nechcú bližšie vy-

jadrovať. Z ich dokumentu z vlaňajšej 
jesene, ktorý má EURACTIV.sk k dis-
pozícii, však vyplýva, že energetické 
zhodnocovanie odpadu plánujú v No-
vákoch najskôr od roku 2026, teda až 
po vybudovaní plynových a biomaso-
vých kotlov.

Plynová kotolňa prevádzkovaná 
od roku 2024 má mať kapacitu tepel-
ného výkonu 80 MW a  biomasová 15 
MW. „Zariadenie na vysokoúčinné 
energetické zhodnotenie nerecyklo-
vateľného odpadu“ má mať o dva roky 
neskôr kapacitu 22 MW tepelného 
a  8 MW elektrického výkonu. Kým 
v prvej fáze má byť hlavným zdrojom 
biomasa, v druhej fáze ju má do dru-
horadej úlohy odsunúť odpad. Plyn 
zostane záložným zdrojom po celý 
čas, po nástupe odpadu sa však zníži 
aj jeho úloha.

Dokument Slovenských elektrár-
ní porovnáva aj emisie v jednotlivých 
fázach. V  roku 2018 bolo výrobou 
elektriny z  tepla v  Novákoch vypro-
dukovaných 127,1 tisíc ton emisií 
CO2. V prvej fáze by to malo byť 38,6 
tisíc ton a  v  druhej len 26,3 tisíc ton. 
Ide teda o pokles o 70 percent v prvej 
a o 80 percent v druhej fáze v porov-
naní so súčasnosťou.

Vo februári Európska komisia zve-
rejnila zoznam európskych regiónov, 
ktoré budú oprávnené žiadať o finan-
cie zo 7,5-miliardového Fondu spra-
vodlivej transformácie. Na Slovensku 
to budú Trenčiansky a Košický samo-
správny kraj, čo hrá do karát scenáru 
Slovenských elektrární.

SKEPTICKÁ KOMISIA
Hoci Slovensko lobuje za zarade-

nie energetického zhodnocovania 
odpadu medzi aktivity, ktoré bude 
možné z Fondu spravodlivej transfor-
mácie financovať, nie je isté, či uspeje.

Z  dokumentu o  pozíciách člen-
ských štátov vyplýva, že takýto účel 
otvorene obhajuje len Slovensko. Na-
vrhovateľ fondu, Európska komisia, 
je proti.

„Zariadenia pre energetické vyu-
žitie odpadu nie sú oprávnené (žiadať 
financovanie) v  období 2021 až 2027. 
Platí to pre kohéznu politiku, ako aj 
Fond spravodlivej transformácie,“ 
uviedla pre EURACTIV.sk Daniela 
Stoycheva z hovorcovského tímu Ko-
misie. Rovnaké obmedzenie sa vťa-
huje tiež na fond InvestEU, ktorý má 
kombinovať financovanie z Európ-
skej investičnej banky a súkromných 
zdrojov.
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Mimovládna ochranárska organi-
zácia Zero Waste Europe vydala tento 
týždeň tlačovú správu, v ktorej tvrdí, 
že spaľovanie odpadu bolo napokon 
pre hrozbu nadmerných kapacít a do-
pady na životné prostredie a zdravie 
vylúčené aj zo zoznamu udržateľných 
aktivít. Zoznam vytvorila technická 
expertná skupina zriadená podľa eu-
rópskej legislatívy s  cieľom nasme-
rovať súkromné a  verejné investície 
do environmentálne udržateľných 
riešení.

OCHRANÁRI SÚ PROTI
„Viera, že spaľovanie odpadu 

je nízkoemisným zdrojom energie 
a spôsob ako vdýchnuť nový život sta-
rým elektrárňam, je mylná. Dôkazy 
sú jasné: energia z odpadu vedie nie-
len k  vyšším emisiám CO2 ako elek-
trina z  plynu alebo iných fosílnych 
palív, ale tiež k  emisiám znečisťujú-
cich látok ako ťažkých kovov v prípa-
de, že odpad nahrádza fosílne palivá 
pri spoluspaľovaní,“ uviedol pre EU-
RACTIV.sk Janek Vahk, programový 
koordinátor pre klímu, energetiku 
a  znečistenie ovzdušia v  Zero Waste 
Europe.

Podobne uvažuje o  energetickom 
zhodnocovaní odpadu na hornej Nit-
re aj národný koordinátor pre verej-
né financie v  slovenskej mimovlád-
ke  Priatelia Zeme-CEPA. „Spaľovňa 
odpadov nie je dobrým riešením 
z energetického, klimatického, odpa-
dového ani environmentálneho hľa-
diska,“ myslí si Juraj Melichár.

Ochranár sa obáva podkopania 
snahy Slovenska dosiahnuť ciele 
pre recykláciu komunálneho odpa-
du a  podielu obnoviteľných zdrojov 
na výrobe tepla, ktoré sú stanovené 
v rámci európskej legislatívy.

„Ide o veľmi drahé zariadenie v 
odpadovom hospodárstve a dostupné 
peniaze potrebujeme využiť na pred-
chádzanie vzniku odpadov, opätovné 
používanie a  recykláciu, ako aj tech-
nológie, ktoré prispievajú k uhlíkovej 
neutralite,“ hovorí Melichár.

KONKURENČNÝ PROJEKT
Energetické zhodnocovanie od-

padu nepovažuje za dobré riešenie 
europoslanec Martin Hojsík (PS, RE). 
„Nemyslím si, že by spaľovne mali byť 
podporované z  Fondu spravodlivej 
transformácie a nemyslím si, že spa-
ľovne sú príležitosťou,“ uviedol pre 
EURACTIV.sk Hojsík, ktorý je členom 
parlamentného výboru pre životné 

prostredie a  náhradníkom vo výbo-
roch pre rozpočet a energetiku.

So spaľovaním odpadu na hornej 
Nitre nepočítajú ani Hornonitrianske 
bane Prievidza (HBP), jediný dodá-
vateľ domáceho hnedého uhlia pre 
novácku elektrárne a  49-percent-
ný vlastník vykurovacích rozvodov 
v meste Prievidza.

HBP prišli s projektom, ktorý plá-
nom Slovenských elektrární konku-
ruje. O  eurofondy sa chcú uchádzať 
pre výrobu založenú prevažne na ob-
noviteľných zdrojoch energie.

„Projekt nepočíta so spaľovaním 
odpadu na výrobu tepla. Projekt zva-
žuje využitie biomasy (drevná štiep-
ka) v kombinácii s tepelným potenci-
álom banských vôd pri minimálnom 
využívaní zemného plynu,“ spresnila 
pre EURACTIV.sk hovorkyňa HBP 
Adriana Siváková.

HAJŠEL JE OTVORENÝ
Robert Hajšel (zvolený za Smer-

SD, S&D), ktorý je tieňovým spravo-
dajcom pre legislatívu o  Fonde pre 
spravodlivú transformáciu, považu-
je náhradu uhlia odpadom za jednu 
z možných ciest.

Energetické zhodnocovanie by 
podľa Hajšela „mohlo prispieť“ k do-
siahnutiu cieľa znížiť skládkovanie na 
10 percent vytvoreného komunálneho 
odpadu, ako to do roku 2035 ukladá 
Slovensku európska legislatíva.

„V oblasti hornej Nitry ide o kľú-
čový projektový zámer, keďže po od-
stavení ťažby uhlia bude nutné nájsť 
náhradný zdroj vykurovania pre spo-
mínaný región,“ uviedol europosla-
nec pre EURACTIV.sk.

Zdôraznil však, že „na Slovensku 
sa dosiaľ z európskych zdrojov nefi-
nancoval žiaden projekt energetic-
kého zhodnocovania odpadov, najmä 
pre negatívne vnímanie takejto likvi-
dácie odpadov zo strany verejnosti.“

INŠPIRÁCIA Z EURÓPY?
Výrobe tepla energetickým zhod-

nocovaním odpadu je otvorená ako 
jednému z  možných riešení pre vy-
kurovanie a odpadové hospodárstvo 
primátorka Prievidze Katarína Ma-
cháčková. Napriek tomu, že vo feb-
ruárových parlamentných voľbách 
kandidovala za Spolu, ktoré bolo v ko-
alícii s  Hojsíkovým Progresívnym 
Slovenskom.

„V súčasnosti sú v Európe v pre-
vádzke mnohé zariadenia na energe-
tické zhodnocovanie odpadu, ktoré 

môžu byť pre nás inšpiráciou,“ uvie-
dol pre EURACTIV.sk vedúci Macháč-
kovej kancelárie Alojz Vlčko. Mesto 
je 51-percentným vlastníkom vykuro-
vacích rozvodov v Prievidzi.

„Sú mnohé príklady zariadení v 
reálnej prevádzke v európskych met-
ropolách, ktoré potvrdzujú, že zaria-
denie na energetické zhodnocovanie 
odpadu môže byť bez zásadných ne-
gatívnych dopadov dôležitou súčas-
ťou mestskej infraštruktúry,“ pokra-
čuje Vlčko.

Pripomína, že spaľovne bývajú sú-
časťou zariadení, kde sa odpad aj do-
trieďuje a recykluje. Takto to plánujú aj 
Slovenské elektrárne na hornej Nitre.

ČAKANIE NA NÁVRH
Vlčko poukazuje na zvyšovanie 

skládkovacích poplatkov, potrebu 
boja proti skládkovaniu a  príležitosť 
využiť „hnedý park“ po nováckej 
uhoľnej elektrárni.

„Zariadenie na energetické zhod-
nocovanie odpadu by pomohlo nájsť 
jeho nové využitie a vytvorilo by po-
tenciál na vytvorenie pracovných 
miest pre zamestnancov, ktorí budú 
dotknutí hospodárskou transformá-
ciou regiónu,“ vysvetlil postoj primá-
torky.

Vlčko však zdôrazňuje, že mesto 
zatiaľ nemá presné informácie o tech-
nickom riešení, ktoré chcú Slovenské 
elektrárne. „Preto zatiaľ nepovažuje-
me za vhodné vyjadrovať sa k tomu, či 
by takéto riešenie bolo akceptovateľ-
né,“ podčiarkol.

Zariadenia pre energetické zhod-
nocovanie odpadu sa naprieč Euró-
pou „technologicky líšia a môžu mať 
rôzne dopady na životné prostredie 
a komunitu“. Preto sa chce Prievidza 
vyjadriť až ku konkrétnemu návrhu 
Slovenských elektrární.

PREDBEŽNÁ ANALÝZA
Slovenské úrady, samosprávy, fir-

my a ďalší aktéri čakajú na výsledky 
analýzy Európskej investičnej banky, 
ktorú spracúva jej tím známy ako Jas-
pers (Joint Assistance to Support Pro-
jects in European Regions).

Jaspers už spracoval prvú verziu 
analýzy, teraz pracuje na druhej. Po-
sudzoval pritom možné ekonomic-
ké náklady jednotlivých alternatív, 
kvalitu dodávok, environmentálnu 
udržateľnosť, akceptovateľnosť spo-
ločnosťou a  dlhodobú finančnú udr-
žateľnosť.
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V  prvej verzii, ktorú má EURAC-
TIV.sk k  dispozícii, považuje Jaspers 
energetické zhodnocovanie odpadu 
za jednu zo schodných ciest. Za takú 
považuje aj obnoviteľné zdroje v  po-
dobe biomasy, solárnej a geotermálnej 
energie. „Využitie tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov a/alebo odpadu by malo 
byť maximalizované v  technickej 
a  ekonomickej miere. Kľúčovými kri-
tériami by mali byť (socioekonomic-
ké) celkové životné náklady (LCOH) za 
zváženia zdrojov grantového financo-
vania,“ uvádza dokument Jaspers.

Tím Európskej investičnej banky 
však v dokumente zdôrazňuje, že nej-
de o  konečnú analýzu. „Rozvoj pro-
jektu energetického využitia odpadu 
si vyžaduje komplexnú štúdiu usku-
točniteľnosti… (a) v kontexte precho-
du na obehovejšiu ekonomiku musia 
byť investície pozorne posúdené s cie-
ľom zabrániť efektu nadmerných ka-
pacít (pre energetické zhodnocovanie 
odpadu),“ píše v  prvej verzii analýzy. 
V prípade využitia biomasy považuje 
Jaspers za potrebné posúdenie envi-
ronmentálnej udržateľnosti a  dopa-
dov na kvalitu ovzdušia.

ĎALŠIE SKÚMANIE
Jaspers mediálne stanoviská ne-

vydáva. Tvrdenia z  dokumentu však 
potvrdzujú aj vyjadrenia Úradu pod-
predsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu (ÚPVII), ktorý vedie 
proces transformácie hornej Nitry 
a ktorý je jedným z adresátov analýz 
Jaspers.

Z  odpovedí oddelenia komuniká-
cie ÚPVII pre EURACTIV.sk vyplýva, 
že Jaspers ďalej posudzuje dve mož-
né alternatívy: kombinovaná výroba 
tepla a  elektriny v  réžii Slovenských 
elektrární a výroba tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov navrhnutá HBP. V rámci 
nich skúma Jaspers niekoľko mož-
ností, ktoré sa líšia energetickým 

mixom a geografickým umiestnením 
zdrojov v regióne.

ÚPVII vysvetlil, že vypracova-
né budú aj štúdie uskutočniteľnosti 
navrhovaných riešení. „Predpoklad 
spracovania je predbežne apríl až máj 
2020, tak aby bolo rozhodnutie na 
úrovni regiónu prijaté do jesene 2020,“ 
spresnilo komunikačné oddelenie.

Naznačil aj možné riešenie pre prí-
pad, že by z európskych prostriedkov 
v ďalšom programovom období (2021 
až 2027) nebolo možné financovať 
energetické zhodnocovanie odpadu. 
„Dá sa uvažovať o fázovaní projektu 
v súčasnom znení nariadenia,“ uvie-
dol ÚPVII. To môže znamenať, že Slo-
vensko v  úvodnom kroku budovania 
spaľovne využije financie z aktuálne-
ho európskeho rozpočtu, ktorý môže 
čerpať až do roku 2023 a ktorý za ur-
čitých okolností umožňuje financo-
vanie energetického zhodnocovania 
odpadu.

BUDE DOSŤ ODPADU?
EURACTIV.sk sa na energetické 

zhodnocovanie odpadu na hornej 
Nitre opýtal aj spoločnosti ewia, kto-
rá vlastní košickú spaľovňu a plánuje 
ďalšie prevádzky postaviť na západ-
nom Slovensku.

Uviedla, že na projekte v  Nová-
koch sa nepodieľa. Možnosti v regió-
ne však analyzovala. „Dospeli sme k 
záveru, že projekt môže byť limitova-
ný dostupnosťou odpadu a s tým súvi-
siacim nedostatkom kapacít na jeho 
energetické zhodnocovanie,“ povedal 
pre EURACTIV.sk generálny riaditeľ 
ewie a Kosit Marián Christenko.

Dodal však, že „snahu Sloven-
ských elektrárni v každom prípa-
de plne podporujeme a veríme, že 
prispeje k nášmu spoločnému cieľu – 
zníženiu miery skládkovania.“

Aký je názor ministerstva životné-

ho prostredia, ktoré je zodpovedné za 
odpady, ovzdušie a klímu? K perspek-
tíve energetického zhodnocovania 
odpadu namiesto uhlia na hornej Nit-
re, ani k  jeho financovaniu z  európ-
skych prostriedkov sa nevyjadrilo. 
Čaká, kým dostane na stôl konkrétny 
projekt. „V prípade že sa tak, stane, 
dôsledne ho posúdime v rámci proce-
su posudzovania vplyvov na životné 
prostredie,“ vysvetlil hovorca Tomáš 
Ferenčák pre EURACTIV.sk.

ROZHODUJÚCI AKTÉRI
Svoj názor na energetické zhod-

nocovanie odpadu na hornej Nitre 
a financovanie z eurofondov nechcel 
povedať ani úrad podpredsedu vlády.

„ÚPVII ako gestor procesu trans-
formácie uhoľného regiónu horná 
Nitra nebude rozhodovať o žiadnej 
z alternatív. Konečné rozhodnutie 
sa musí uskutočniť   v regióne, kon-
krétne po schválení v jednotlivých 
zastupiteľstvách dotknutých miest a 
obcí, musia sa zhodnúť aj občania a 
v neposlednom rade musí prebehnúť 
proces posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie, napokon aj samotné 
stavebné konanie,“ zdôraznilo jeho 
oddelenie komunikácie.

Rozhodnutie o  tom, či sa bude na 
hornej Nitre spaľovať namiesto uhlia 
odpad, však môžu ovplyvniť aj noví 
ministri.

O  tom, či bude takéto riešenie 
môcť byť financované z  dobiehajú-
ceho európskeho rozpočtu rozhodne 
Európska komisia. O  tom, či to bude 
možné z budúcich kohéznych fondov 
a  Fondu spravodlivej transformácie, 
rozhodnú rokovania európskych in-
štitúcií o  konečnej podobe legisla-
tívy. K rokovaniam sa majú Európska 
komisia a Európsky parlament vrátiť 
tento mesiac a  uzavrieť ich do konca 
roka 2020. n
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Č L Á N O K

Spaľovanie uhlia a dreva  
do domácnosti nepatrí, kotlíkovým 

dotáciám ale zatiaľ chýba  
sociálny rozmer

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Slovensko sa snaží znížiť znečiste-
nie ovzdušia aj prostredníctvom 
eurofondov. Domácnosti môžu 

využiť kotlíkové dotácie na výmenu 
starých kotlov za kotly na zemný plyn. 
Dotácie by mali smerovať do oblastí s 
najšpinavším vzduchom, energetickú 
chudobu zatiaľ neriešia.

Slovensko má v rámci EÚ tretí 
najvyšší podiel obyvateľstva vysta-
veného nadmerným koncentráciám 
tuhých znečisťujúcich látok. Ná-
sledkom toho každoročne predčasne 
zomrie   takmer päťtisíc ľudí. Vzduch 
pritom neznečisťuje najviac priemy-
sel, či doprava, ale domácnosti spaľo-
vaním tuhých palív.

Slovensko sa tento problém snaží 
riešiť aj prostredníctvom eurofondov. 
Po euróspskych dotáciách na výmenu 
starých kotlov za biomasové, sloven-
ské domácnosti budú môcť využiť pe-
niaze z fondov EÚ aj na plynové kotly. 
Za akých podmienok, zatiaľ ale nie je 
jasné.

EUROFONDY NA OVZDUŠIE
Len v  súčasnom programovom 

období 2014 až 2020 bolo na znižova-
nie znečisťovania ovzdušia využitých 
viac ako 83 miliónov eur. Celkovo bolo 
za týmto účelom zazmluvnených 23 
projektov v hodnote 110 miliónov eur, 
ktoré poskytla EÚ. Vyplýva to z údajov, 
ktoré portálu EURACTIV.sk poskytlo 
Ministerstvo životného prostredia.

Najviac peňazí na ovzdušie – zhru-
ba 85 miliónov eur – išlo v rámci dvoch 
výziev zameraných na znižovanie 
emisií znečisťujúcich látok z  takzva-
ných stacionárnych zdrojov. Sem pat-
ria zariadenia lokálneho vykurova-
nia, skládky odpadov a palív, či lomy. 
Všetky tieto opatrenia podľa enviro-
rezortu dostávajú podporu v  súlade 
s princípom „znečisťovateľ platí“.

„Podporované bolo najmä inštalo-
vanie a modernizácia technológií na 
znižovanie emisií znečisťujúcich lá-
tok, najmä odlučovacích zariadení a 
iných koncových technológii (naprí-
klad tkaninové filtre, elektrostatické 
odlučovače a podobne) a opatrenia 
týkajúce sa zmien technologických 
postupov za účelom zníženia emisií 
znečisťujúcich látok do ovzdušia,“ 
upresňuje tlačové oddelenie rezortu.

Eurofondy sa okrem toho využíva-
jú aj na projekty, ktoré majú zlepšiť mo-
nitorovanie ovzdušia. Vyčlenených je 

na ne 37 miliónov eur, z ktorých sa za-
tiaľ vyčerpala zhruba tretina.

V súčasnosti bežia tiež dve výzvy 
zamerané na náhradu zastaraných 
spaľovacích zariadení za nízkoemis-
né.  Jedna je určená  na ich výmenu 
vo verejných budovách. V  septembri 
minulého roku ministerstvo vyhlá-
silo  takúto výzvu  aj pre domácnosti. 
V súvislosti s ňou sa často používa vý-
raz „kotlíkové dotácie“.

PODMIENKY DOTÁCIE NIE 
SÚ ZATIAĽ ZNÁME
Domácnosti si výmenu starých 

kotlov mohli z eurofondov zaplatiť už 
predtým v  rámci pilotného projektu 
Zelená domácnostiam. Finančná pod-
pora sa ale vzťahovala iba na kotly na 
biomasu, teda na spaľovanie peliet, 
brikiet, či štiepok. Projekt spravuje 
Slovenská inovačná a  energetická 
agentúra (SIEA). Z jej údajov vyplýva, 
že poukážku na výmenu kotla dopo-
siaľ využilo 1 648 domácností.

Cieľom kotlíkových dotácií je ply-
novými kotlami nahradiť „špinavé“ 
kúrenie tuhým palivom. V prvej eta-
pe je na to vyčlenených približne 30 
miliónov eur. Jedna domácnosť má 
nárok na dotáciu v hodnote tritisíc 
eur, k príspevku by sa tak mohlo do-
stať asi 10 tisíc domácností.

Dnes zatiaľ stále nie je jasné, aké 
podmienky musia domácnosti splniť 
pre zisk dotácie. Žiadateľom o finanč-
ný príspevok nie je domácnosť, ale 
subjekt ústrednej správy alebo sa-
mosprávy. Až tie teda určia konečný 
kľúč, podľa ktorého sa budú peniaze 
prerozdeľovať.

„Do momentu schválenia žiadosti 
nemožno poskytnúť podrobnejšie in-
formácie o podmienkach, ktoré budú 
platiť pre domácnosti. Konkrétne 
podmienky budú známe až po schvá-
lení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok,“ vysvetľuje ministerstvo.

Rezort očakáva, že proces hodno-
tenia žiadostí bude ukončený do jed-
ného mesiaca. „Predpokladáme, že 
bude možné plnohodnotne podporiť 
vykurovaciu sezónu 2020/2021.“

Systém prerozdeľovania zrejme 
bude podobný projektu Zeleným do-
mácnostiam, kde poukážku na dotá-
ciu získali tí, čo sa prihlásili ako prví.

Podľa Daniela Lešinského z Cen-
tra pre trvalo-udržateľné alternatívy 
(CEPTA) by ale rozdeľovanie dotácií 
v prvých kolách malo byť adresné. 
„Prednostne by sme mali riešiť oblas-

ti s vysokým znečistením ovzdušia, s 
vysokou koncentráciou obyvateľov a 
tam koncentrovať prostriedky. Tu tre-
ba riešiť zároveň aj energetickú chu-
dobu,“ vysvetľuje Lešinský.

Sociálny rozmer ako kritérium 
prerozdeľovania ale vyhlásená výzva 
nestanovuje. Žiadatelia však musia 
v  rámci mechanizmu prerozdeľova-
nia kotlíkových dotácií zohľadniť 
zvýhodňovanie oblastí vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia.

VHODNÉ STREDNODOBÉ 
RIEŠENIE
Kotlíkové dotácie prichádzajú v 

čase, kedy sa v Európskej únii dis-
kutuje o konci dotovania zemného 
plynu. Európska investičná banka 
minulý rok rozhodla, že nebude po 
roku 2021 financovať investície do 
plynárenskej infraštruktúry. Zem-
nému plynu nepomôže zrejme ani 
novovznikajúci Fond spravodlivej 
transformácie. Dotovanie plynových 
kotlov tak ide proti aktuálnemu eu-
rópskemu trendu.

Daniel Lešinský vníma plyn ako 
vhodné strednodobé riešenie nízko-
emisného zdroja energie, predovšet-
kým v problémových oblastiach. Ako 
pripomína, ide o čistejšiu formu ener-
gie ako drevo

„Do slovenských miest so zhorše-
nou kvalitou ovzdušia podľa môjho 
názoru spaľovanie uhlia v domác-
nostiach nepatrí  vôbec, drevo len ak 
v nízkoemisných kotloch a určite s 
možnosťou zákazu počas zlých rozpty-
lových podmienok, keď je bezvetrie 
alebo inverzia,“ vysvetľuje Lešinský.

Podľa ochranára ale netreba za-
búdať, že plyn je neobnoviteľný zdroj 
energie, ktorý spaľovaním produkuje 
emisie skleníkových plynov. Za nevý-
hody považuje aj jeho cenu, zvyšova-
nie závislosti na zahraničných zdro-
joch energie a tiež to, že sa takýmto 
projektom odďaľujú nízkoemisné a 
obnoviteľné riešenia.

„Karta by sa plne priklonila k ply-
nu ak by bol z obnoviteľného zdroja, 
ako napríklad bioplyn vyprodukova-
ný z komunálnych, respektíve poľno-
hospodárskych bioodpadov, teda nie 
zemný alebo ropný plyn,“ argumen-
tuje Lešinský.

Či by takáto podmienka mala 
existovať, podľa Lešinského záleží od 
toho, čo je hlavným cieľom projektu. 
Ak je ním zlepšenie kvality ovzdušia 
a ak si spotrebiteľ bude plyn platiť 
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sám, tak to nie je potrebné, hoci to po-
važuje za „krátkozraké riešenie“. Po-
kiaľ by   kritériom bolo aj znižovanie 
klimatických dopadov, alebo ekono-
mická efektívnosť, vyžadovalo by si 
to aj ďalšie opatrenia na energetickú 
efektívnosť budovy.

„Myslím, že bude potrebné rozde-
liť si cieľové skupiny podľa nalieha-
vosti, podľa ekonomickej sily a podľa 
potreby investície a podľa takéhoto 
kľúča modulovo nastaviť disponibil-
né prostriedky pre jednotlivé domác-
nosti. Cieľ je jasný – mať dlhodobo 
čisté ovzdušie pre všetkých,“ dodáva.

BEZ ZATEPLENIA 
VYHODENÉ PENIAZE?
To, či sa domácnosti dostanú ku 

kotlíkovým dotáciám aj po vyčerpaní 
tých súčasných, zatiaľ nevieme. Euro-
fondy alokované na súčasné progra-
mové obdobie môže Slovensko čerpať 
do konca roku 2023. Už v roku 2021 ale 
začína nové eurofondové obdobie. Už 
dnes je jasné, že životné prostredie – 
a teda aj kvalita ovzdušia – bude jeho 

hlavnou prioritou. O (ne)pokračovaní 
kotlíkových dotácií rozhodne jednak 
budúca vláda a  tiež nová Partnerská 
dohoda medzi Slovenskom a euroko-
misiou.

Podľa Karola Galeka  zo strany 
Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá zrej-
me bude súčasťou novej exekutívnej 
zostavy, si to vyžaduje prísne posú-
denie. „V istých prípadoch môže mať 
hlbší význam, čo sa týka znečistenia 
ovzdušia,“ hovorí o kotlíkovej dotácii 
expert SaS na energetiku. Ako uvie-
dol na predvolebnej diskusii portálu 
EURACTIV.sk, dotácia môže byť čiast-
kovým riešením pre 250 tisíc energe-
ticky chudobných domácností, ktoré 
kúria tuhým palivom. Otázkou podľa 
neho je, či nie sú diskvalifikovaní ľu-
dia, ktorí nemajú prístup k plynu.

„Ďalej sa musíme pozrieť aj na člo-
veka, ktorý je v energetickej chudobe, 
pretože ideme pomôcť viac ako len 
tým, že vymeníme kotol. V skutoč-
nosti chceme dať taký balíček, aby 
si človek mohol aj zatepliť a vyme-
niť okná, aby v konečnom dôsledku 

vznikla aj nižšia spotreba energie, čo 
vo výsledku znamená kvalitnejší ži-
vot aj kvalitnejšie ovzdušie,“ popisuje 
svoje výhrady Galek.

Malo by byť teda prideľovanie do-
tácie podmienené zatepľovaním, či 
výmenou okien?

Podľa Lešinského záleží od toho, 
čo je hlavným cieľom projektu. Ak je 
ním zlepšenie kvality ovzdušia a ak si 
spotrebiteľ bude plyn platiť sám, tak 
to nie je potrebné, hoci to považuje 
za „krátkozraké riešenie“. Pokiaľ by   
kritériom bolo aj znižovanie klima-
tických dopadov, alebo ekonomická 
efektívnosť, vyžadovalo by si to aj 
ďalšie opatrenia na energetickú efek-
tívnosť budovy.

„Myslím, že bude potrebné rozde-
liť si cieľové skupiny podľa nalieha-
vosti, podľa ekonomickej sily, podľa 
potreby investície a podľa takéhoto 
kľúča modulovo nastaviť disponibil-
né prostriedky pre jednotlivé domác-
nosti. Cieľ je jasný – mať dlhodobo čis-
té ovzdušie pre všetkých,“ dodáva. n
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R O Z H O V O R

Juraj Zamkovský: Regionálna 
energetika na Slovensku neexistuje, 

bez nej klimatické záväzky nesplníme
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k
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Nikto nemôže očakávať, že obce 
a regióny budú schopné syste-
maticky plánovať regionálnu 

energetiku bez energetikov,“ hovorí od-
borník na udržateľnú energetiku JURAJ 
ZAMKOVSKÝ. Živelná energetická poli-
tika je podľa neho obrovskou „drenážou 
peňazí“ z regiónov.

Juraj Zamkovský je výkonným riadi-
teľom združenia Priatelia Zeme-CEPA 
a riadi tvorbu koordinačnej infraštruk-
túry pre rozvoj nízkouhlíkovej udrža-
teľnej energetiky v okresoch Kežmarok, 
Rimavská Sobota a Rožňava. V minulos-
ti viedol programy na podporu kapacít 
občianskych organizácií, pomoc komuni-
tám ohrozeným komerčnými záujmami 
a osvetu v oblasti udržateľnej ekonomiky. 
Od roku 1999 sa zameral na odhaľovanie 
korupcie v správe fondov EÚ. Od roku 
2005 sa zaoberá budovaním kapacít pre 
rast energetickej autonómie regiónov. V 
rokoch 2015 až 2018 pracoval v expertnej 
skupine splnomocnenca na podporu  naj-
menej rozvinutých okresov so zameraním 
na rozvoj udržateľnej energetiky a envi-
ronmentálnej infraštruktúry. 

Slovensko sa minulý rok prihlásilo 
k  spoločnému cieľu EÚ dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu do roku 2050. 
V  nedávno  zverejnenej štúdii  tvr-
díte, že akokoľvek modernizovaná 
štátna energetická a klimatická po-
litika môže byť účinná len vtedy, ak 
bude mať aktívnu oporu v regiónoch 
a na miestnej úrovni. Akú úlohu teda 
budú hrať regióny pri plnení klima-
tických cieľov? 

Regióny budú úplne kľúčové. Z 
centrálnej úrovne sa dajú rozdávať 
financie a  vytvárať finančné stimuly 
na to, aby sa na nižších úrovniach za-
čali realizovať konkrétne opatrenia na 
zníženie emisií. Vláda tiež môže a má 
určovať energetické ciele: zvýšenie 
energetickej efektívnosti, zvýšenie po-
dielu využívania obnoviteľných zdro-
jov a podobne.

Centrálna úroveň je dôležitá, ale vô-
bec nie dostatočná. Ak regióny nebudú 
pripravené správne využívať dotácie, 
stimuly, podporné programy a  vôbec 
celú politiku dohodnutú na úrovni EÚ, 
tak Slovensko nesplní stanovené zá-
väzky a nebude mať čo vykazovať.

Na Slovensku neexistuje žiadna re-

gionálna energetická politika a bez nej 
sa národné ciele splniť nedajú. Použi-
jem príklad. Každý subjekt, ktorý chce 
vykonávať hospodársku činnosť – od 
ministerstva po predavača na dedine – 
musí mať účtovníka. Bez neho nespraví 
správne účtovníctvo. Je to zložitá úlo-
ha, ktorú treba robiť profesionálne, sys-
tematicky a vychádza z množstva dát. 
Presne tak isto to funguje aj v energe-
tike. Región, ktorý v tejto oblasti nemá 
dostatočné profesionálne kapacity, 
správnu metodiku a vyškolených ľudí, 
nemôže postupovať inak ako živelne. 
U nás takýto živelný vývoj dominuje.

Čo to znamená? 

Regionálna a lokálna úroveň dote-
raz iba reagovala na dotačné stimuly. 
Samosprávy a regióny pripomínajú ra-
dary, ktoré zameriavajú výzvy v rámci 
eurofondov. Ak by sa vyhlásila výzva 
na podporu výstavby komínov, tak prí-
slušný riadiaci orgán zaplavia stovky 
projektov z celého Slovenska na stavbu 
komínov. Rovnako to bolo a  je pri in-
štalácii kotlov, nákupe elektromobilov 
a tak ďalej.

To nie je systematická regionálna 
energetická politika. Takýmto spôso-
bom nesplníme cieľ uhlíkovej neutra-
lity do 2050. Možno dosiahneme veľmi 
mierny pokrok, niekde ušetríme nie-
koľko percent, ale vyplytváme na to 
more verejných peňazí. My voláme po 
vzniku systematickej regionálnej po-
litiky. Aby regióny využívali výzvy iba 
na realizáciu svojich vopred známych a 
skutočných strategických priorít a po-
trieb a nie iba na základe ponuky zhora.

Čo musia pre to regióny spraviť? 

Nutnou podmienkou obratu od 
živelnosti k  systému sú kapacity. Tie 
v  súčasnosti neexistujú. Od obcí a  re-
giónov nikto nemôže očakávať, že 
budú schopné systematicky plánovať 
regionálnu energetiku bez energeti-
kov. Darmo budú vyhadzovať peniaze 
za energetické stratégie, keď s nimi ne-
bude mať kto pracovať.

Potrebujeme kvalitné energetické 
plánovanie šité na potrebu regiónov – 
nie koncepcie na zákazku, ktoré budú 
vychádzať z pochybných a  neoveriteľ-
ných informácií a údajov, ktoré sa iba 
preberajú zo zastaraných štatistických 
prehľadov, ako je to v súčasnosti. Dva 
roky staré energetické dáta sú už iba 
orientačné, pretože vývoj je rýchly.

Naše združenie spolu s  viacerými 

partnermi sa dlhodobo usiluje vytvo-
riť podmienky pre cieľavedomé ener-
getické plánovanie najprv v pilotných 
regiónoch, a  postupne z  toho vytvoriť 
systém, ktorý sa zavedie plošne. Z roz-
voja udržateľnej regionálnej energetic-
ky chceme spraviť strategickú regio-
nálnu politickú prioritu. A to v každom 
regióne, pretože od toho, či regionálna 
energetická politika bude koordinova-
ná, alebo sa regióny v tejto oblasti bude 
ďalej správať živelne, závisí aj ich eko-
nomická stabilita.

Darí sa vám to? 

Zdá sa, že to postupne ide. Je to cel-
kom logické, pretože dnes už každý, kto 
privoňal k práci k regionálnemu rozvo-
ju, vie, že energetika výrazne ovplyvňu-
je charakter celej lokálnej ekonomiky.

Niekoľko väčších miest zamest-
náva pracovníkov, ktorých nazývajú 
energetici. V zásade ale ide správcov 
mestského majetku. To nie je energe-
tika v sektorovom zmysle. Energetika 
pokrýva všetko, čo súvisí so produk-
ciou, distribúciou, ukladaním a spot-
rebou energie. Mestský energetik rieši 
len jeden segment energetiky v rámci 
jedného subjektu a  navyše na veľmi 
obmedzenom území. Týchto pár pos-
tov – ktorých je aj tak veľmi málo – roz-
hodne nemôžeme považovať za koor-
dinátorov energetiky.

Niektoré mestá majú aj vlastné 
energetické stratégie, ktoré si nechali 
vypracovať u  externých firiem. To je 
presne spôsob, akým by sa na Sloven-
sku plánovať nemalo.

Prečo? 

Ak zadáte prípravu regionálnej roz-
vojovej stratégie cudzej firme, ktorá to 
urobí od stola,  nedá vám vstupné dáta 
a jej práca končí odovzdaním peknej fa-
rebnej brožúrky plnej komplikovaných 
formulácií, je vám to k ničomu. Každý 
plán je dobrý a  použiteľný, iba keď sa 
pravidelne aktualizuje a v praxi realizu-
je. Keď „plánovanie“ končí odovzdaním 
brožúrky a inak sa v regióne nič nezme-
ní, tak je zbytočné. V energetike zvlášť.

Schválne zdôrazňujem regionálnu 
úroveň. Na Slovensku musíme vytvo-
riť kompletnú architektúru koordiná-
cie energetiky – od centrálnej úrovne, 
cez kraje, regióny až po samosprávy. 
Na úrovni samospráv majú zmysel lo-
kálni energetickí manažéri – energe-
tickí správcovia majetku. Tí ale nikdy 
nenahradia koordinátorov regionál-

„
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nej energetiky. Energetiku ako sektor 
treba decentralizovať, iba tak zvýšime 
mieru svojej energetickej sebestač-
nosti regiónov a tým aj stabilizáciu ich 
ekonomík. No a to dosiahneme iba vte-
dy, keď sa energetika bude riešiť syste-
maticky a komplexne. To znamená, že 
sa neobmedzíme len na to, že v niekto-
rej mestskej budove prefukujú okná. 
Je treba riešiť všetky budovy, všetkých 
spotrebiteľov tepla,  elektriny a  palív 
v regióne. Rovnako v doprave nás musí 
zaujímať všetko, čo sa deje v  regióne, 
teda nielen MHD, ale aj individuálna 
a komerčná doprava.

Je to náročná úloha, ku ktorej po-
trebujete obrovské množstvo dát, dob-
ré metodické postupy a kvalifikovaný 
personál. Uvedomujem si, že takúto 
koordinačnú infraštruktúru pre ener-
getiku nevybudujeme zajtra ani o rok. 
V  Rakúsku alebo Nemecku – kde sú 
v  tomto ohľade o  niekoľko generácií 
ďalej – obrat od živelnosti k  systému 
trval desať až dvadsať rokov. Skeptik 
môže povedať, že u  nás to bude trvať 
ešte niekoľkokrát dlhšie. Ja si to ale ne-
myslím. Máme výhodu v tom, že sa od 
nich môžeme učiť.

Vo vašej štúdii ako dva príklady dob-
rej praxe uvádzate dve rakúske mestá 
Bruck an der Leitha a Güssing. Čím 
to, je že v týchto mestách takáto regi-
onálna energetika funguje? V čom sa 
odlišujú od slovenských reálií, ktoré 
popisujete? 

V oveľa bohatšom Rakúsku si mno-
hé regióny už pred tridsiatimi rokmi 
uvedomili, že spontánny vývoj ener-
getiky je obrovské ekonomické riziko. 
Pochopili, že treba vytvoriť osobitnú 
energetickú politiku a  vybaviť ju ka-
pacitami. A do tvorby kapacít investo-
vali. V  tom je základný rozdiel medzi 
rakúskymi a slovenskými regiónmi.

Keď sme tam brávali na exkurzie 
starostov zo Slovenska, väčšinou sa ich 
na začiatku pýtali, kto sa u nás venuje 
lokálnej energetike. Vtedy ostali naše 
hlavy dole, pretože koordinácii ener-
getiky na inej ako centrálnej úrovni sa 
na Slovensku systematicky nevenuje 
nikto. Tu nejde o to, či to starostov ako 
jednotlivcov zaujíma alebo nie, ale o to, 
či starostovia majú k dispozícii profesi-
onálov pre rozvoj udržateľnej energe-
tiky, ktorí im poskytujú kvalifikované 
podklady pre rozhodovanie. Reakcia 
rakúskych hostiteľov na naše mlčanie 
bola jasná: uvidíte u nás síce zaujímavé 

veci, ale keď odídete, tak ich u vás ne-
bude mať kto replikovať.

V  Rakúsku sú regióny, ktoré nie-
lenže sú už energeticky sebestačné, ale 
sú aj prebytkové v  niektorých komo-
ditách a  tak energiu vyvážajú. Čo sa 
týka úspor, sú už často na technickej 
optimálnosti. V prípade nových a mo-
dernizovaných budov, už väčšinou ne-
majú čo viac usporiť.

Dôležitá informácia pre nás je to, že 
produkciu si tam regióny väčšinou dr-
žia vo svojich rukách. Majú ju miestne 
družstvá, samosprávy, farmári, spot-
rebitelia. Peniaze za spotrebu energie 
im potom z regiónov neodtekajú preč, 
ale točia sa v lokálnej ekonomike.

Aj my musíme energetiku veľmi 
úzko previazať s  regionálnou ekono-
mikou. Regiónom nepomôže iba prejsť 
na obnoviteľné zdroje, ak celú produk-
ciu budú vlastniť cudzie firmy. Tak ako 
doteraz vysávali z  regiónov peniaze 
cez plyn, ropu, alebo uhlie, tak budú 
vysávať peniaze cez slnko alebo vietor. 
Iba regionálna kontrola decentrali-
zovanej energetiky bude stabilizovať 
regionálnu ekonomiku. Toto je hlavná 
lekcia, ktorú sa musíme naučiť od vy-
spelejších krajín.

Je za úspechom týchto miest to, že je 
miestna občianska spoločnosť viac 
citlivá na problém klimatických 
zmien, alebo skôr pochopili, že je to 
ekonomicky výhodné pre ich región? 

Myslím, že oboje. Ale okrem toho 
je veľmi dôležité, že Rakúsku alebo Ne-
mecku majú tradíciu efektívneho plá-
novania. Tá nám chýba. Po tridsiatich 
rokoch prichádzame na to, že syste-
matické plánovanie nie je pozostatok 
totalitného režimu, ale ekonomická 
nevyhnutnosť. Bohužiaľ, prvopláno-
vé „plánovania podľa výziev“, ktoré u 
nás v  ére eurofondov vystriedalo nie-
kdajšie deformované stranícke pláno-
vanie, spôsobilo, že sme zrejme na pr-
vých priečkach v  podiele šuplíkových 
a nepoužiteľných stratégií a koncepcií 
na hlavu. A každému sa už iba pri pred-
stave o tvorbe ďalších zbytočných stra-
tégii otvára nožík vo vrecku.

Člen mestskej rady v mestečku 
Bruck an der Leitha nám počas jednej 
exkurzie povedal, že značná časť per-
sonálnych kapacít stavebného úradu 
sa tam venuje energetike. Potom ne-
čudo, že mesto má perfektný prehľad 
o  nielen o aktuálnej energetickej pro-
dukcii, potrebe aj spotrebe, ale aj o ich 

vývoji a jeho príčinách a pozná tak svo-
je skutočné priority a slabiny. Vie pres-
ne, či, kde, koľko a prečo im „fučia von 
peniaze“. To je pre nás zatiaľ sci-fi.

Samozrejme je tam aj vyššia úroveň 
ekologického a  klimatického povedo-
mia. O týchto veciach sa tam diskutuje 
kultivovanejšie a nie je to až také pola-
rizované ako u nás.

Občianska spoločnosť je aj na Slo-
vensku. Ale štát ani samosprávy k nej 
väčšinou nepristupujú konštruktívne. 
Trestuhodne nevyužívajú jej ponuku, 
ktorá by neraz mohla kompenzovať 
chýbajúce kapacity na úrovni regiónov.

Je z pohľadu zlepšenia regionálneho 
energetického plánovanie dôležitejší 
zvýšený záujem štátu o  koordináciu 
a  decentralizáciu, alebo je potrebná 
skôr väčšia emancipácia regiónov? 

Oboje. Na obidvoch stranách máme 
ale teraz na Slovensku pomerne dobre 
našliapnuté. Po tom, čo Slovensko zme-
nilo rétoriku a pridalo sa k modernému 
energeticko-klimatickému jadru EÚ, 
mnohí ľudia si uvedomili, že so súčas-
ným prístupom nemáme šancu uspieť.

Zdá sa, že je už jasné, že musíme za-
čať dôsledne budovať kapacity a koordi-
načné štruktúry na nižších ako centrál-
nych úrovniach. A diskusia o tom, ako 
to urobiť, je už pomerne ďaleko. Pre mňa 
je to príjemné prekvapenie a dúfam, že 
nová vláda tento trend ešte posilní.

Reálne efekty systematickej práce 
v energetike sa môžu začať prejavovať 
pomerne rýchlo. Regióny sú dnes zá-
vislé od dovozu palív a energie, stávajú 
sa rukojemníkmi vonkajšej nestabili-
ty. Živelná energetika je obrovská dre-
náž peňazí z regiónov. Myslím si, že už 
nie je veľký problém presvedčiť pred-
staviteľov samospráv a regiónov, že ak 
by mali kapacity pre rozvoj energetic-
kej sebestačnosti, tak ekonomické vý-
hody výrazne pocítia.

V  súčasnosti vám  beží eurofondový 
projekt, v  rámci ktorého pomáhate 
s tvorbou udržateľnej energetickej po-
litiky v okresoch Kežmarok, Rožňava 
a Rimavská Sobota. Môžete ho opísať? 

Projekt nadväzuje na našu pred-
chádzajúcu prácu, s ktorou sme začali 
na Poľane so 43 samosprávami. Asi 
desať rokov sme sa tam pokúšali pri-
praviť podmienky pre koordináciu re-
gionálnej energetiky. Pre región sme 
pripravili energetické štúdie. Skúmali 
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sme, či by mohol byť energeticky se-
bestačný na báze dostupných obnovi-
teľných zdrojov pri rešpektovaní prí-
rodných limitov.

Čo ste zistili? 

Zistili sme, že región by mohol byť 
úplne energeticky sebestačný, ak by 
optimalizoval energetickú spotrebu, 
kde má obrovské rezervy. Naša práca 
sa ale v  tom čase nestretla s  odozvou 
v  samosprávach. Za nami totiž neboli 
ďalšie peniaze, ktoré by pokryli sa-
mosprávam výdavky na vytvorenie 
personálnych kapacít. Samosprávy sú 
nielen tam ekonomicky podvyžive-
né. Preto im nemôžeme pridať novú 
kompetenciu a očakávať, že to zvládnu 
s existujúcimi rozpočtami. Štartovacia 
externá finančná injekcia je nevyhnut-
ná. V  prípade Poľany sme ju nenašli, 
a to tam pochovalo našu snahu.

Ale v roku 2015 prišla politika pod-
pory najmenej rozvinutých okresov. 
V  troch okresoch vtedy zarezonovali 
prepočty z  Poľany o  predpokladoch 
energetickej sebestačnosti. Do ich 
akčných plánov sa medzi strategické 
zámery dostalo aj vytvorenie centier 
udržateľnej energetiky (CUE). Keďže 
akčné plány schválila vláda, na ktoré 
bola vyčlenená finančná podpora, tak 
sa veci dali do pohybu. Vznikli tam 
prvé koordinačné štruktúry pre roz-
voj energetiky. CUE využili aj možnosť 
podpory na prípravu nízkouhlíkových 
stratégií. Tak sa zrodili pilotné kapaci-
ty, po ktorých dlhodobo voláme. Naše 
združenie im teraz  poskytuje rozsiah-
lu metodickú a organizačnú podporu.

Dá sa povedať, aká úroveň je ideál-
na na takéto strategické plánovanie 
a  implementáciu regionálnej ener-
getickej politiky? 

Keď hovoríme o regionálnej koordi-
nácii smerom k energetickej sebestač-
nosti, tak kraje sú pre tento účel veľmi 
veľké. Miestne samosprávy sú, naopak, 
veľmi malé. Energetickú sebestačnosť 
dosiahnete na úrovni niekde medzi 
tým. Keďže v súčasnosti majú jasne de-
finované línie okresy, tak v  pilotných 
projektoch sme použili toto delenie. 
Veľmi ale vítame nový pohľad na územ-
nosprávne členenie, s ktorým prišla Ví-
zia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 

2030 – takzvané strategicko-plánovacie 
regióny. Tie sú väčšie ako dnešné okresy, 
ale výrazne menšie ako kraj.

V  udržateľnej energetike totiž sta-
viame na štyroch princípoch. Prvým je 
princíp sebestačnosti. To znamená, že 
gro energie musí pochádzať z  daného 
regiónu a  produkcia energie sa musí 
využiť primárne na regionálnu potre-
bu, nie na vývoz.

Druhý princíp hovorí, že sa nesmú 
prekročiť limity prírodného prostredia 
regiónov. Máme lesnaté regióny, ktoré 
niektorých zvádzajú k tvrdeniam, že je 
v nich dosť biomasy na krytie precho-
du z  fosílnych na bezuhlíkové zdroje. 
To je číry nezmysel. Pri rozhodovaní 
o biomase majú jednoznačne prednosť 
ekologické kritériá pred ekonomic-
kými. V územiach s ohrozenou ekolo-
gickou stabilitou alebo zvýšenou po-
trebou ochrany biotopov či prostredia 
sa rozhodne nesmie ťažiť biomasa iba 
preto, aby sa barbarsky spálila.

Na pokrytie prechodu na bezuhlí-
kovú ekonomiku máme celu mozaiku 
riešení: slnko, vodu, biomasu, nízko-
potenciálne tepelné čerpadlá a  tak 
ďalej. V každom regióne môžeme pod-
ľa miestnych podmienok vyskladať 
z  týchto riešení energetickú sebestač-
nosť. V  každom regióne bude energe-
tický mix iný, niekde to dokonca mož-
no nepôjde na 100 percent. V  každom 
prípade je dôležité, aby o takomto plá-
novaní rozhodoval región a dodržiaval 
pri tom kritériá environmentálnej udr-
žateľnosti. Mesto alebo dedina indivi-
duálne nebude takmer nikdy môcť byť 
energeticky sebestačné. Ale mesto spo-
lu so širokým vidieckym zázemím áno.

Čo sú tie ďalšie dva princípy udrža-
teľnej energetiky? 

Podľa tretieho princípu regionálna 
energetika postavená na efektívnos-
ti a  obnoviteľných zdrojoch musí byť 
v  rukách daného regiónu. Kontrolu 
nad energetikou by región nemal pre-
nechávať externému biznisu, ale mal 
by sa snažiť zapájať vlastné kapacity.

Posledný princíp je o tom, že treba 
obrátiť poradie priorít. Dnes sa zdô-
razňuje najmä potreba využívania 
obnoviteľných zdrojov a  až následne 
sa spomínajú úspory. Malo by to byť 
presne naopak. Najprv musíme opti-
malizovať energetickú potrebu a  tú 

pokryť z obnoviteľných zdrojov. Práve 
pre zlú hierarchizáciu priorít ničíme 
regeneračnú schopnosť obnoviteľných 
zdrojov. Typický príklad je biomasa – 
umelo predimenzovaný trh s  bioma-
sou a dlhodobo masívne dotovaná vý-
stavba zdrojov tepla na báze dreva bez 
rešpektovania kritérií udržateľnosti 
spôsobili, že máme obrovský problém, 
pretože sme na Slovensku prešvihli li-
mity prostredia.

Hovoríte, že regióny často len čakajú 
na investičné stimuly a  eurofondové 
výzvy vyhlasované zhora. Krátko pred 
voľ bami sa vláda dohodla s  predsta-
viteľmi samosprávnych združení na 
novom rozdelení rozhodovacích prá-
vomocí v  eurofondoch. Po novom by 
o eurofondových projektoch mali roz-
hodovať regionálne partnerstvá zlože-
né z predstaviteľov krajov a miest. To 
je v súlade s vašou predstavou? 

Áno. Ukazuje sa, že v novom 
programovom období bude decentra-
lizácia správy fondov posilnená. Spolu 
s partnermi rokujeme so samospráv-
nymi krajmi o strategickom význame 
regionálnej energetiky a budovaní 
kapacít. Absolvovali sme rokovania aj 
s predstaviteľmi eurokomisie a vlád-
nym personálom, ktorý pripravuje 
nové programové obdobie. Diskusia o 
centrách udržateľnej energeticky je už 
na stole. Sme na dobrej ceste. Príjemne 
ma prekvapuje, že táto dôležitá téma 
nenarazila na odpor, ale skôr na pozi-
tívne reakcie – tak z eurokomisie, ako 
aj rezortu hospodárstva a CKO (Cen-
trálny koordinačný orgán, – pozn. red).

Budovanie regionálnych centier 
udržateľnej energetiky je predmetom 
osobitného opatrenia vo vládou schvá-
lenom záväznom Národnom energe-
tickom a  klimatickom pláne SR do 
2030, s podporou regionálnych kapacít 
pre udržateľnú energetiku sa uvažuje 
aj v návrhu Stratégie a vízie rozvoja SR 
do 2030. Eurofondy budú nepochybne 
dôležitým zdrojom ich financovania.

To všetko predstavuje šancu, aby 
sme v  nadchádzajúcej dekáde kapa-
citne vybavili aspoň tretinu Slovenska 
pre koordinovaný rozvoj udržateľnej 
regionálnej energetiky. Bol by to ob-
rovský úspech. n
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Č L Á N O K

Analytik: Energetické zhodnocovanie 
odpadu na hornej Nitre nemusí  

byť dobrý nápad
A u t o r :  K a t a r í n a  D e t e r s o v á  |  E U R A C T I V. s k

Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadu v českom  
Chotíkove pri Plzni. [ZEVO Plzeň]

Namiesto výroby tepla z uhlia 
by sa na hornej Nitre mohol 
energeticky zhodnocovať 

odpad. Analytik Ladislav Hegyi však v 
posudku pre environmentálnu organi-
záciu Priatelia Zeme -CEPA poukazuje 
na nedostatok odpadu a otázny prínos 
k znižovaniu emisií.

Problém so zabezpečením dosta-
točného množstva komunálneho od-
padu a pravdepodobne len o málo niž-
šie emisie skleníkových plynov ako 
zemný plyn. To sú podľa analytika La-
dislava Hegyiho hlavné problémy so 
zámerom Slovenským elektrární po-
staviť v regióne horná Nitra zariadenie 
na energetické zhodnotenie odpadu.

Vyplýva to z posudku, ktorý Hegyi, 

v súčasnosti poradca europoslanca 
Martina Hojsíka (PS, Renew Europe), 
vypracoval pre environmentálnu or-
ganizáciu Priatelia Zeme-CEPA.

Aj keď je zatiaľ nepravdepodobné, 
že by nové zariadenie na energetic-
ké zhodnotenie odpadov mohlo byť 
financované aj z  európskych peňazí, 
budúcnosť energetiky v  uhoľnom re-
gióne horná Nitra po skončení spaľo-
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vania uhlia je dôležitou témou v pre-
chode Slovenska na nízkouhlíkové 
hospodárstvo.

SÚŤAŽ O ODPAD
Slovenské elektrárne síce zatiaľ 

nepredstavili projekt s  konkrétnou 
technológiou energetického zhodno-
covania. Z  informácií, ktoré už boli 
zverejnené však Hegyi počíta s  tým, 
že by zariadenie na svoje fungovanie 
potrebovalo 80 – 100 tisíc ton odpadu 
ročne.

No ak by sa aj spaľovni podarilo 
dohodnúť zvoz komunálneho od-
padu z  celého okresu Prievidza, po 
roku 2035 by podľa posudku v súlade 
s  celoštátnym recyklačným cieľom 
malo v regióne ostať 21 875 – 24 500 
ton tuhého komunálneho odpadu. „Z 
tohto množstva komunálnych odpa-
dov naviac bude istá časť pri nedos-
tatočnom predtriedení nehorľavá,“ 
dodáva analytik.

O zvyšok by podľa Hegyiho muse-
la súťažiť vo „vysokokonkurenčnom 
prostredí“ s recyklačnými techno-
lógiami a inými zariadeniami pre 
energetické zhodnocovanie odpa-
dov, napríklad cementárňami.

Výsledkom by potom boli buď 
ekonomické straty spaľovne, ktoré 
by následne mohli byť prenášané na 
miestnych obyvateľov, alebo potláča-
nie rozvoja recyklácie a  opätovného 
používania.

Hegyiho výpočty potvrdzuje aj 
záver spoločnosti ewia, ktorá vlastní 
košickú spaľovňu a plánuje postaviť 

ďalšie prevádzky na západnom Slo-
vensku. Situáciu na hornej Nitre ana-
lyzovala, projekt však podľa nej „môže 
byť limitovaný dostupnosťou odpadu a 
s tým súvisiacim nedostatkom kapacít 
na jeho energetické zhodnocovanie“. 
Snahu Slovenských elektrární však 
„plne podporuje“, pretože môže pri-
spieť k zníženiu miery skládkovania.

ZELENÁ BUDÚCNOSŤ
V budúcnosti je tiež podľa Hegyi-

ho nutné počítať ešte s vyššími mie-
rami recyklácie, ako určujú ciele pre 
rok 2035 a  zároveň s  menším náras-
tom objemu odpadu, než aký by sa 
dal predpokladať na základe ekono-
mického rastu.

Akčný plán pre obehové hospo-
dárstvo, ktorý Európska komisia 
predstavila začiatkom marca naprí-
klad hovorí o  znížení komunálneho 
odpadu na polovicu do roku 2030 
alebo zavedenie požiadavky ekono-
micky výhodnej recyklovateľnosti/
znovupoužiteľnosti na všetky obaly, 
ktoré sa dostanú na európsky trh.

„Na základe doterajších informá-
cií bude mať legislatíva Európskej 
únie väčší vplyv na relatívne oddeľo-
vanie vzniku odpadov od ekonomic-
kého rastu než tomu bolo u legislatívy 
a strategických dokumentov Európ-
skej únie doposiaľ,“ komentuje Hegyi.

EMISIE AKO ZEMNÝ PLYN
Argumentom v prospech výstavby 

zariadenia na energetické zhodnoco-

vanie odpadu je aj znižovanie emisií. 
Z dokumentu Slovenských elektrární 
z jesene minulého roka, ktorý má EU-
RACTIV.sk k  dispozícií, vyplýva, že 
dokončení spaľovne (ktoré sa očaká-
va najskôr v roku 2026) by emisie boli 
o  80 percent nižšie ako v  súčasnosti, 
konkrétne 26,3 tisíc ton CO2.

Hegyi prišiel v  posudku k  iným 
číslam – 70 tisíc až 170 tisíc ton CO2 
ročne. Fosílneho CO2 by potom bolo 
najmenej 23,1 tisíc ton ročne, najviac 
približne 60 tisíc ton ročne. Vychá-
dzal pritom z  kapacity 100 tisíc ton 
komunálneho odpadu ročne, tech-
nológie podobnej spaľovni pri českej 
Plzni a odborných prác, ktoré analy-
zovali vplyv jednotlivých technoló-
gií nakladania s  komunálnymi od-
padmi na klímu.

Analytik tiež poukazuje na štúdiu 
spoločnosti Eunomia z  roku 2006, 
ktorá prišla so záverom, že spaľovne 
komunálneho odpadu s kombinova-
nou výrobou tepla a elektriny vyka-
zujú emisie CO2 fosílneho pôvodu 
porovnateľné s emisiami elektrárne 
na zemný plyn.

„Ak využívanie zemného plynu je 
potrebné vzhľadom na uhlíkový roz-
počet súvisiaci s cieľmi Parížskej do-
hody postupne utlmovať, nie je zrej-
mé, aký prínos z hľadiska ochrany 
klímy má predstavovať zariadenie s 
porovnateľnými emisiami CO2 fosíl-
neho pôvodu (a za istých podmienok 
aj mierne vyššími),“ konštatuje v tej-
to súvislosti Hegyi. n


