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Musíme sa snažiť o najlepší scenár, ale pripravovať sa
na najhorší, popísala paradox klimatickej politiky Elena
Višnar Malinovská z Európskej komisie na konferencii
Zmena klímy 2019. Opatrenia, ktoré musí Slovensko
a Európska únia presadiť, sú naozaj dvojakého typu:
mitigačného, teda boju proti zmene klímy, a adaptačného,
prípravy na zmenu klímy. Mitigačné a adaptačné
opatrenia v národnom aj medzinárodnom kontexte boli
témou konferencie Zmena klímy 2019, ktorú organizovali
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská
agentúra životného prostredia 13. až 15. novembra
v Bratislave. EURACTIV Slovensko bol mediálnym
partnerom konferencie.
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Čo znamená
uhlíková neutralita?
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Experimentálny projekt merania emisií z dobytku v Nemecku.
[TASR/DPA/Carsten Rehder]
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energetike bude musieť Európa využívať „zelené plyny“,
v priemysle vyrábať „zelenú
oceľ“. V doprave, vykurovaní a poľnohospodárstve treba uhlík ešte len naceniť.
Uhlíková neutralita, ktorú Európska komisia plánuje pre rok 2050,
neznamená, že emisie skleníkových
plynov budú nulové. „Aj v roku 2050
budú existovať emisie,“ vysvetľuje
Artur Runge-Metzger na bratislavskej konferencii Zmena klímy. „Kravám napríklad nemôžete zakázať,
aby robili to, čo musia,“ odkazuje na
poľnohospodárske emisie metánu.
Nielen pre trávenie kráv, ale aj
z iných dôvodov bude poľnohospodárstvo o 30 rokov jedným z hlavných
zdrojov emisií. Vtedy budú emisie
produkovať ešte aj priemysel a letectvo, myslí si Runge-Metzger, ktorý je
v Komisii riaditeľom pre klimatickú
stratégiu a emisie neobchodovaných
sektorov.
Európsky úradník na štvrtkovej
(14. novembra) časti podujatia vysvetlil, že pre dosiahnutie uhlíkovej
neutrality budú tieto emisie z atmosféry odstraňované. Jednak pomocou
rastlinných porastov ako lesy a jednak vďaka zachytávaniu a skladovaniu uhlíka.
Celkové množstvo emisií Európskej únie by však dovtedy malo
poklesnúť o vyše 90 percent. Ako
sa ukázalo na konferencii, ktorú organizovali Ministerstvo životného
prostredia SR a Slovenská agentúra
životného prostredia, pre Rakúsko,
Slovensko a Česko nebude najväčšou
výzvou výroba elektriny, ale skôr doprava, budovy a priemysel.

OD OBNOVY BUDOV
K „ZELENEJ OCELI“
Z odhadov Komisie vychádza, že
energetika bude v celej Únii dekarbonizovaná už v roku 2040. Dopomôcť
majú tomu podľa Runge-Metzgera
ako obnoviteľné zdroje, tak aj jadrová
energia. Nutné bude aj zníženie spotreby energie prostredníctvom nástrojov energetickej efektívnosti.
Z európskej legislatívy vyplýva, že
podiel obnoviteľných zdrojov by mal
do roku 2030 stúpnuť na 32 percent,
zatiaľ čo energetická efektívnosť by
sa mala znížiť o 32,5 percenta. Do roku
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2050 by mal druhý parameter dosiahnuť hodnotu 50 percent. „Nebude to
ľahké,“ skonštatoval Runge-Metzger.
Za veľkú výzvu označil budovy.
V roku 2050 bude podľa neho stáť 70
percent dnešných budov. Budú preto potrebné investície do ich obnovy. Dnes sa obnovuje jedno percento
budov ročne, pre splnenie klimatických cieľov bude potrebné toto tempo
strojnásobiť.
Prispieť bude musieť aj sektor dopravy, ktorý prejde v najbližších desiatich rokoch inováciami. A priemysel by mal prejsť na „zelenú oceľ“.
„V tejto oblasti bude musieť Únia
urobiť prelomové kroky,“ podotkol
Runge-Metzger. V nemeckom Duisburgu sa podľa neho nedávno testovalo použitie vodíka namiesto uhlia
pri výrobe ocele. „Keďže o tom neboli
žiadne veľké správy, dopadlo to asi
dobre,“ poznamenal.

FIŠKÁLNE OPATRENIA
A FONDY
Runge-Metzger spomenul niekoľko opatrení, ktoré chystá nastupujúca Európska komisia. Dôležitou
legislatívou bude plynárenský balíček, ktorý má tento sektor pripraviť
na využívanie „zelených“ plynov ako
vodík a bioplyn, ale aj lepšie prepojiť
s elektroenergetikou.
Európska exekutíva tiež navrhne
opatrenia pre zníženie emisií v lodnej
a leteckej doprave. Úradník prezradil, že problematické sektory cestnej
dopravy a budov budú možno zaradené do Systému EÚ pre obchodovanie
s emisiami (EÚ ETS). Ten totiž naceňuje uhlík a tým aj investície do jeho
znižovania, čo je však dnes prípad len
časti energetických a priemyselných
prevádzok v Únii.
Medzi očakávané fiškálne opatrenia patrí revízia smernice o zdaňovaní energií. Na priame financovanie
klimatickej politiky by malo smerovať 25 percent celého rozpočtu EÚ pre
roky 2021 až 2027. Na konečnom čísle
sa však bude musieť Komisia dohodnúť s novým Európskym parlamentom, ktorý je ambicióznejší, a Radou
EÚ, konzervatívnejšou inštitúciou
zastupujúcou členské štáty.
Fond spravodlivej transformácie
bude špeciálne financovať regióny,
ktoré sú dnes závislé na fosílnych palivách. Komisia, ktorú Európsky parlament schválil 27. novembra, predstaví fond „v najbližších týždňoch“,

avizoval Runge-Metzger.
Opatrenia by však nemali viesť
k premiestneniu uhlíkovo náročných
odvetví (carbon leakage) do iných ekonomík. „To by bola tá najhlúpejšia
klimatická politika,“ povedal Runge-Metzger.

RAKÚSKY PROBLÉM S
DOPRAVOU
V Rakúsku sa klimatická zmena
prejavuje tak, že z ôsmich posledných
rokov je šesť „ďaleko“ za 30-ročným
teplotným priemerom, uviedol na
konferencii Helmut Hojesky z rakúskeho ministerstva životného prostredia.
Riaditeľ pre kvalitu ovzdušia
a zmenu klímy spresnil, že Rakúsko
má už niekoľko rokov právne záväzné ciele pre sektory mimo EÚ ETS.
Za najväčší problém označil dopravu. Jedným z dôvodov sú príliš nízke
dane na pohonné hmoty, ktoré potom
v Rakúsku tankujú cudzinci zo susedných štátov. Tí podľa Hojeskeho
vyvezú z krajiny množstvo predstavujúce až štvrtinu domácej spotreby
pohonných hmôt.
Do roku 2030 chce západný sused
Slovenska dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov 45 až 50 percent na
spotrebe energie a podiel až 100 percent na výrobe elektriny. Za týmto
účelom sa budú podľa úradníka rozširovať najmä veterné elektrárne.
V sektore budov chce vláda do roku
2025 zakázať vykurovanie výhrevným
olejom (na Slovensku sa vo veľkom nepoužíva) a zvýšiť tempo obnovy budov
z jedného na dve percentá.
Spravodlivá transformácia sa
bude podľa neho týkať zamestnancov
a firiem závislých na rafinérii OMV
neďaleko slovenských hraníc.

SLOVENSKÁ
NÍZKOUHLÍKOVÁ
STRATÉGIA
Kristína Mojzesová z Inštitútu
environmentálnej politiky pri slovenskom ministerstve životného prostredia na konferencii informovala
o štyroch scenároch dekarbonizácie
analyzovaných v štúdii nízkouhlíkovej ekonomiky. Všetky štyri scenáre do roku 2030 počítajú s približne 40-percentným znížením emisií
oproti roku 2005. Líšia sa dôrazom
na obnoviteľné zdroje a energetickú
efektívnosť.
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Envirorezort momentálne pripravuje stratégiu nízkouhlíkovej ekonomiky, ktorá by mala obsahovať aj
konkrétne opatrenia na základe jedného zo scenárov. „V stratégii bude
zobraný do úvahy scenár číslo dva,“
uviedla na konferencii Mojzesová.
Ten podľa zverejnenej štúdie znamená zníženie emisií medzi rokmi
2005 a 2030 o 40,8 percenta. V sektoroch EÚ ETS poklesnú o 53,5 percenta,
mimo nich v energetike o 19,4 percenta.
Celkový podiel obnoviteľných zdrojov by sa mal zvýšiť na 18,9 percenta.
Ich podiel by mal rásť všade. K najväčšiemu nárastu by však malo dôjsť
v budovách (vykurovanie a chladenie), a to o takmer sedem percentuálnych bodov zo 14,2 v roku 2015 na 20,7
percenta.
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MIZNÚCE ČESKÉ LESY
Česko ešte stále vyrába veľa elektriny z uhlia. Riaditeľ odboru energetiky a zmeny klímy na tamojšom
envirorezorte Pavel Zámyslický však
za problém na konferencii označil aj
sektory mimo EÚ ETS, teda budovy,
dopravu a poľnohospodárstvo.
„Chýba tam cena CO2, preto tam
niektoré zdroje vykurovania odchádzajú. Rozdiel medzi 0 a 25 eurami
(aktuálna cena emisných povoleniek
v EÚ ETS) je obrovský,“ skonštatoval
Zámyslický. Spresnil, že v Česku sa
treba vysporiadať s 200-tisíc kotlami
v domácnostiach, ktoré silne znečisťujú ovzdušie.
Skonštatoval, že zdanenie sekto-

rov mimo EÚ ETS sa v Únii rieši desať
rokov. „Chýba však politická vôľa.
Nikto v EÚ nechce (náklady znečistenia) prenášať na občanov, v budúcnosti sa však tomu nevyhneme,“ myslí si český úradník.
Podčiarkol, že Česko môže v najbližších rokoch pre epidémiu kôrovca
prísť o všetky smrekové lesy, ktoré
predstavujú väčšinu českých lesov.
Ich obnova si bude vyžadovať nemalé
investície.
Z prieskumov podľa Hojeskeho
a Zámyslického vyplýva, že väčšina
obyvateľov Rakúska a Česka považuje klimatickú zmenu za problém. Len
menšina je ochotná sa do boja proti
nej aj zapojiť. Presne to však vyššie
zdanenie uhlíka a potrebné investície
predpokladajú. n
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Umelý výbuch sopky či disky na
obežnej dráhe: Zachráni planétu
geoninžinierstvo?
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

Sopka Momotombo. [TASR/AP/Esteban Felix]
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dborníci zámernú manipuláciu klímy považujú skôr za morálny hazard, ide však podľa
nich o tému, o ktorej treba hovoriť.
Napodobnenie účinku sopečnej
erupcie vypustením aerosólov do
stratosféry alebo čiastočné zatienenie slnka diskami na obežnej dráhe.
Tieto a ďalšie nápady sa označujú ako
geoinžinierstvo a predstavujú zámerné zásahy do klímy, ktoré by mohli
zvrátiť klimatickú zmenu.
Geoinžinierstvu sa podľa Miroslava Havránka z Českej informačnej
agentúry životného prostredia (CENIA) v súčasnosti v prognózach nevenuje dostatočná pozornosť. Hovoril
o tom na bratislavskej konferencii
Zmena klímy.
„Spoločnosť si musí vyjasniť, či sa
chce geoinžinierstvom zaoberať ako
poistkou alebo ako morálnym hazardom,“ myslí si odborník.

DVA PRÍSTUPY
Pod pojmom geoinžinierstvo
sa skrýva viacero rôznorodých metód, ktoré sa však dajú rozdeliť do
dvoch veľkých skupín.
Tou kontroverznejšou skupinou
metód je manažment solárneho žiarenia (solar radiation management
– SMR), do ktorej patrí vypúšťanie aerosólov do stratosféry alebo blokovanie časti slnečného žiarenia pomocou
diskov na obežnej dráhe. Spadá sem aj
nápad umiestniť na všetky nákladné
lode prístroj na výrobu vodnej pary,
ktorá by odrážala slnečné žiarenie.
Druhou skupinou metód je odstraňovanie skleníkových plynov (green
gas removal – GGR). To zahŕňa napríklad „hnojenie“ oceánu, aby sa zlepšila jeho schopnosť viazať oxid uhličitý
alebo zvýšenie jeho zásaditosti. Patrí
sem aj budovanie strojov, ktoré sťahujú oxid uhličitý z atmosféry a viažu ho
iným spôsobom.

STRATA MOTIVÁCIE PRE
DEKARBONIZÁCIU
Nie všetky metódy geoinžinierstva sú kontroverzné. Skleníkové
plyny sa napríklad dajú odstraňovať
aj zalesňovaním, aj keď ide o pomalý
a obmedzený proces. Havránek ako
jednu zo SMR metód spomína aj natieranie striech na bielo alebo využívanie bieleho asfaltu. „Tieto metódy
sa zároveň dajú zaradiť medzi adap-
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tačné opatrenia,“ vysvetľuje.
Havránek však upozorňuje na riziko, že v prípade zamerania sa na geoinžinierstvo ľudia stratia motiváciu
zmierňovať klimatickú zmenu tradičnými spôsobmi, akým je znižovanie
produkcie skleníkových plynov.
„V okamihu, keď ľuďom ponúknete nástroj, vďaka ktorému nemusia nič robiť, nijako sa obmedzovať,
všetko doterajšie úsilie v oblasti obmedzenia skleníkových plynov bude
zbytočné,“ varoval na bratislavskej
konferencii, ktorú organizovali Ministerstvo životného prostredia SR a
Slovenská agentúra životného prostredia.

EXTRÉMNE DRAHÉ
A EXTRÉMNE
NEPREDVÍDATEĽNÉ
Odborník sa tiež obáva, že pre niektoré krajiny môžu byť neúnosné aj
dôsledky zmeny klímy, ktoré nastanú
napriek dosiahnutiu klimatických
cieľov. Geoinžinierstvo potom môžu
chcieť využiť ako spôsob, ako sa takýchto dôsledkov zbaviť.
Medzivládny panel pre zmenu klímy vo svojej správe z roku 2014 uvádza ďalšie riziká, napríklad ovplyvnenie zrážok pri metódach, ktoré znižujú slnečné žiarenie alebo oslabenie
ozónovej vrstvy pri napodobňovaní
sopečnej erupcie.
S obavami expertov súhlasí aj Richard Filčák z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. „Ak sa
niekedy dostaneme do stavu, že bude
nutné využiť geotechnológie, znamená to, že máme poriadny problém.
Väčšina riešení je extrémne drahá a
ich dôsledky sú extrémne nepredvídateľné,“ uviedol v diskusii.

RASTÚCA POPULARITA
Geoinžinierstvo sa podľa neho
dostáva do pozornosti preto, že spoločnosť začína byť zúfalá a zároveň
preto, že ide o príležitosť pre technologických gigantov.
Havránek súhlasí, že o geoinžinierstve sa hovorí stále viac. Uvádza,
že kým pred desiatimi rokmi vznikli
na túto tému asi tri články ročne, v
posledných rokoch takýchto článkov
vznikajú stovky. „Už to nám ukazuje,
že sa táto téma dostáva do hlavného
myšlienkového prúdu,“ hovorí.
Je preto presvedčený, že vedecká
komunita by mala vedieť ponúknuť

relevantné dôvody, prečo sa do zámernej zmeny klímy nepúšťať. Na to
je však podľa neho potrebná platforma, na ktorej by bolo možné o geoinžinierstve diskutovať.
Tá zatiaľ chýba, aj keď sa geoinžinierstvom má zaoberať správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy
(IPCC) naplánovaná na rok 2022.

EURÓPSKA TABU TÉMA
Na tom, či je geoinžinierstvo podceňovanou témou sa účastníci diskusie nezhodli. Ako vysvetlila Ana
Jakil-Holzer z rakúskeho úradu spolkového kancelára, závisí to od uhla
pohľadu.
Spomenula nedávnu skúsenosť,
kedy na podujatí OECD s vedcami
a tvorcami politík diskutovala o tom,
či je blockchain prehliadanou témou.
„Pre jedného experta ňou môže byť,
pretože sa jeho krajina blockchainom
nezaoberá. Pre ďalšieho to môže byť
inak,“ vysvetľuje.
V Európe je však podľa Eleny Višnar Malinovskej z Európskej komisie
v súčasnosti geoinžinierstvo považované za tabu tému. Ocenila preto,
že sa o nej na konferencii hovorilo.
„Práve oblasť prognóz predstavuje
bezpečný priestor na diskusiu o kontroverzných otázkach,“ dodala Višnar Malinovská, ktorá sa k diskusii
vyjadrila z publika. n
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Pri jadrovej energii je Únia
„bez vyznania“, no musí sa
dohodnúť na jej financovaní
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Francúzska jadrová elektráreň Cruas Meysse.
[EPA/EFE/GUILLAUME HORCAJUELO]
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tredná Európa sa obáva, že jadro
bude vyradené zo zoznamu zelených technológií. Aj keď chce
investovať do iných projektov, naráža
na nezáujem verejných a súkromných
investorov.
Čo je zelená investícia? Odpoveď
zatiaľ neexistuje, minimálne nie
v podobe zákona.
Investície do boja proti zmene
klímy boli minulý týždeň témou pre
európskych legislatívcov v Bruseli
aj na konferencii Zmena klímy 2019
v Bratislave. Európska komisia, Európsky parlament a Rada EÚ zastupujúca členské štáty totiž rokujú o
taxonómii, teda kritériách pre zelené
investície, ktoré by usmernili verejný
aj súkromný sektor. Najmä v strednej Európe pritom panuje obava, že v
rámci spolitizovanej diskusie vypadne zo zoznamu zelených technológií
jadrová energia.
Východná časť EÚ má však v oblasti zelených investícií aj administratívne problémy: verejný ani súkromný sektor nie je pre investorov
dostatočne zaujímavý z dôvodu veľkosti svojich trhov.

KONFLIKT O JADROVÚ
ENERGIU
Európske nariadenie o rámci pre
udržateľné investície navrhla Európska komisia v máji 2018. Momentálne prebieha vyjednávanie Komisie,
Parlamentu a Rady o jeho definitívnej
podobe.
„Z hľadiska Českej republiky sa
tam dostalo príliš veľa politiky,“ povedal na konferencii Zmena klímy
2019 (14. – 15. novembra) Pavel Zámyslický z českého ministerstva životného prostredia. Poznamenal, že
jadrová energia by sa mala ocitnúť na
„čiernej listine“.
Ako napísal portál EURACTIV.
com, vyradenie tejto technológie naozaj požadujú Nemecko, Luxembursko a Rakúsko. Napriek tomu Rada
EÚ schválila v septembri 2019 pozíciu, podľa ktorej by malo jadro medzi
zelenými investíciami zostať. V trialógu však narazilo opäť – na odmietavý postoj Európskeho parlamentu.
Rokovania pokračujú.
Zámyslický, ktorý je riaditeľom
odboru energetiky a ochrany klímy,
si myslí, že v prípade vypadnutia
jadra „by taxonómia znemožnila zís-
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kať akýkoľvek komerčný úver pre jadrovú technológiu.“
„Niektorým krajinám to uzavrie
dvere k jednej z možností ako dekarbonizovať ekonomiku,“ varoval úradník z krajiny, ktorá vyrába 50 percent
elektriny z uhlia. Pripomenul, že
členské krajiny majú právo slobodnej
voľby energetického mixu.

ČO SA DÁ KÚPIŤ ZA NOVÚ
ATÓMKU
Elena Višnar Malinovská z Európskej komisie na konferencii povedala,
že „čo sa týka jadrovej energie, Únia
je bez vyznania.“ Aj podľa nej platí
právo vybrať si vlastný spôsob výroby
energie.
„Každá krajina musí urobiť racionálne zhodnotenie nákladov pre svoju budúcnosť,“ povedala šéfka odboru
pre klimatickú adaptáciu na generálnom riaditeľstve Komisie pre klímu.
Na druhej strane Višnar Malinovská pripomenula prípad francúzskej
jadrovej elektrárne Flamanville. Na
začiatku stavby v roku 2007 boli investičné náklady odhadované na tri
miliardy eur. „V roku 2007 sa za to
dali kúpiť fotovoltaické panely s kapacitou 750 MW,“ porovnala expertka
Komisie.
Odvtedy projekt zdražil a zdržal
sa. Keď bude nová francúzska atómka
v roku 2022 sprevádzkovaná, náklady
dosiahnu minimálne 12 miliárd eur.
„S touto sumou by ste si kúpili 18 GW
fotovoltaiky. To je obrovský rozdiel,“
poznamenala Višnar Malinovská.
Vyzvala na investície do inteligentných sietí, úložísk energie, či prípravy plynárenskej infraštruktúry na
zelené riešenia. „Viem, že to znie ako
sci-fi, ale ak chceme smerovať k zníženiu emisií o 55 percent v roku 2030 (v
porovnaní s rokom 1990, ako to plánuje nastupujúca Komisia), potrebujeme celý vejár technológií a systémovú zmenu,“ povedala.

PROBLÉM ODBORNÝCH
KAPACÍT
Menšie slovenské firmy a samosprávy však riešia úplne iný problém.
Nedokážu pripraviť také projekty,
ktoré by získali či už návratné alebo
nenávratné financovanie z verejných
a súkromných zdrojov.
Verejných schém pre financovanie klimatických projektov je pritom
v Európskej únii dosť: nenávratné
kohézne fondy, program LIFE, Mo-

dernizačný a Inovačný fond financovaný z predaja emisných povoleniek,
či návratné prostriedky z Európskej
investičnej banky.
Pri týchto zdrojoch však musia
stredoeurópske firmy či mestá nájsť
spolufinancovanie. A problém, ktorému čelia vo vzťahu k verejným inštitúciám, sa potom objavuje aj v kontakte so súkromnými investormi:
svojimi malými projektami ich nedokážu osloviť.
„Nalejme si čistého vína. Slovensko je na pokraji záujmu. Bez inštitucionálnej podpory sa ďalej nepohneme,“ povedal jeden z účastníkov fóra
z publika. Inštitúcie požiadal o „návod“, ako sa majú firmy a samosprávy
spájať a ako projekty podávať, aby získali peniaze.
Účastník si myslí, že projekty
pripravené podľa vzorov z veľkých
západných krajín treba prispôsobiť
malým slovenským podmienkam. Na
to však chýbajú slovenským kandidátom odborné a celkovo administratívne kapacity.

SLABÝ DOPYT PO
ZELENÝCH PROJEKTOCH
Problém je aj v dopyte po takýchto
projektoch. Keď sa Višnar Malinovská stretla so slovenskými bankármi,
opýtala sa ich, čo robia pre klímu.
„Len sa pozerali do stola. Nebolo veľa
čo povedať,“ opísala.
Pre banky je podľa nej jednoduché podporovať solárne či veterné
elektrárne. „Ťažšie je to s takzvanými
heterogénnymi aktívami. Napríklad
batéria s inteligentnou sieťou,“ myslí
si úradníčka.
Jedným riešením sú zelené bondy
(dlhopisy). Slovenská sporiteľňa podľa
nej prisľúbila, že v najbližších rokoch
vydá zelené dlhopisy v hodnote 500
miliónov eur. „To je stále málo, ale slovenský trh je relatívne malý,“ podotkla
Višnar Malinovská. Svetlý príklad
však Višnar Malinovská vidí už teraz aj na Slovensku: štátny investičný
fond Slovak Investment Holding.
S dopytom po projektoch by mala
pomôcť aj nová európska taxonómia.
„Taxonómia je veľmi dobrý prvý krok.
Radikálne zvýši transparentnosť investícií, obmedzí green washing a dodá
viac istoty investorom v tom, čo je zelené,“ povedal na konferencii zástupca riaditeľa na riaditeľstve OECD pre
životné prostredie Anthony Cox.
„Svet sa na EÚ pozorne pozerá,“
podotkol s tým, že lídrami v zelených
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bondoch sú Spojené kráľovstvo a
Francúzsko.

VZORY EXISTUJÚ, ALE TRH
JE MALÝ
Expert OECD uviedol aj ďalšie podmienky rozvoja zelených investícií.
„Úspešné krajiny ako Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, alebo Francúzsko majú dobre regulované finančné
sektory. Sú transparentné a fungujú
v rámci právneho štátu. Majú tiež
veľmi dobré prostredie pre podnikanie, snažia sa odstrániť prekážky pre
investície a vstup na trh. A napokon
umožňujú odchod niektorých odvetví
vďaka zákonom o bankrote,“ vysvetlil Cox.
Podobne ako Višnar Malinovská
však aj on priznal, že slovenský trh je
primalý. „Krajina ako Slovensko jednoducho nemá dostatočnú veľkosť,
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zvlášť na miestnej úrovni, aby zaujala
inovatívnych investorov alebo banky,“ myslí si Cox.
Spolu s úradníčkou Komisie odporučili uchádzačom o financovanie,
aby sa spájali. „Agregácia“ by sa mala
podľa neho presadiť naprieč obcami a
regiónmi.
Pre účely financovania funguje
napríklad u dodávateľov energií v
Spojených štátoch.

SPOLUPRÁCA
VYŠEHRADSKEJ SKUPINY?
Účastník z publika opísal negatívnu skúsenosť, keď sa ukázalo, že Slovensko nie je oprávnené žiadať peniaze ani od Svetovej banky.
Katarína Forgáčová, ktorá je na
slovenskom ministerstve financií
zodpovedná za spoluprácu so Svetovou bankou a Medzinárodným meno-

vým fondom, potvrdila, že Slovensko
nie je oprávnenou krajinou pre International Finance Corporation (IFC,
ktorej súčasťou je aj Svetová banka).
„Spolupráca s IFC je momentálne
na Slovensku v plienkach,“ povedala
Forgáčová na konferencii. Spomenula však stretnutie ministerstva s IFC.
„Posúva sa to ďalej,“ skonštatovala.
„Stretli sme sa s maďarským ministerstvom financií, kde spolupráca
(s IFC) funguje a finančné toky sú veľmi významné. Vidím tu veľký potenciál,“ zhodnotila úradníčka ministerstva financií.
„Ako V4 nemáme nikdy problém
spolupracovať, keď ide o obhajovanie
istého názoru na reguláciu. Prečo by
sme mali mať problém vytvoriť veľký
stredoeurópsky finančný trh, kde by
finančné inštitúcie a banky spolupracovali?“ opýtala sa na záver úradníčka Komisie Višnar Malinovská. n
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ČLÁNOK

Holandsko k prognózam dotlačila
zmena klímy, Slovensko má
pred sebou ešte dlhú cestu
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

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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vorcovia politík sa vo väčšine
krajín ešte nenaučili pracovať
s prognózami, pri uvažovaní o
zmene klímy je to však podľa odborníkov nevyhnutné.
Pri slovách prognóza alebo strategické plánovanie sa mnohým obyvateľom bývalých komunistických
krajín ešte stále vybavia negatívne
skúsenosti so socialistickým centrálnym plánovaním.
„Aj centrálne plánovanie bolo
v podstate využívanie prognóz, aj
keď to príliš nefungovalo. Povedal
by som, že všetky postkomunistické
krajiny majú skúsenosti s prognózami, len zlým spôsobom,“ uviedol na
bratislavskej konferencii o zmene
klímy Miroslav Havránek z českej informačnej agentúry životného prostredia (CENIA).
S vedúcim Prognostického ústavu
Slovenskej akadémie vied Richardom
Filčákom sa však zhodujú, že na Slovensko aj Česká republika sa v tejto
oblasti postupne zlepšujú.

PREDSTIERANIE PROGNÓZ
Situácia sa podľa Filčáka začala
meniť po vstupe do Európskej únie,
ktorá od Slovenska očakávala strategické dokumenty. Využívanie prognóz pri tvorbe týchto dokumentov
však nefungovalo hneď.
„My Slováci vieme extrémne dobre predstierať činnosť. Väčšina stratégií v tej dobe vznikala tak, že niekto
zavrel piatich ľudí do miestnosti a
povedal im nech napríklad vymyslia
ako sa Slovensko vysporiada s klimatickou zmenou,“ opisuje Filčák.
Strategické ciele tiež boli podľa
jeho slov často len skopírované ciele Európskej únie a nezohľadňovali
kontext krajiny ani jej možné scenáre vývoja.
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NIE JE TO SÚČASŤ KULTÚRY
Napriek postupnému zlepšeniu
nemá podľa Filčáka Slovensko v tejto
oblasti ani v súčasnosti dostatočné
personálne kapacity a skúsenosti.
„Na druhej strane dobre funguje
spolupráca s medzinárodnými inštitúciami, napríklad Európskou agentúrou
pre životné prostredie (EEA),“ dodáva.
Prognózy tiež podľa neho stále
nie sú vnímané ako súčasť kultúry,
ale skôr občasné úlohy. Chýba aj prepojenie klimatických prognóz s ekonomickými analýzami. „Stále máme
pred sebou dlhú cestu,“ myslí si vedúci
prognostického ústavu.

SKÚSENOSTI
Z HOLANDSKA
V Európskej únii má bohaté skúsenosti s prognózovaním napríklad
Holandsko, ktoré k tomu podľa Eda
Dammersa z Holandskej agentúry pre
posudzovanie životného prostredia
v Haagu dotlačila klimatická zmena.
„Holandsko je malá, husto obývaná krajina, ktorej veľká časť leží pod
hladinou mora. To, či sa hladina stúpne, je preto pre nás veľmi dôležité. Na
prognózach u nás nepracuje len pár
ľudí, ale máme celé odvetvie,“ vysvetlil Dammers na konferencii, ktorú
zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.
Napriek veľkej produkcii sa však
ani v Holandsku prognózy nevyužívajú tak často, ako by mali, prípadne
sa využívajú nesprávnym spôsobom.
„Napríklad si politici vyberú jeden
scenár a pracujú s ním ako s predpoveďou,“ opisuje Dammers. Najčastejšie je to podľa neho scenár s vysokým ekonomickým rastom, ktorý im
umožní presadiť určité opatrenia alebo investície.

ZVEREJNENIE NESTAČÍ
Holandskí analytici tiež zistili, že
keď nejaké scenáre vývoja zverejnia,
neznamená to, že budú zohľadnené pri
tvorbe politík. Nepomôže ani zorganizovať konferenciu a diskutovať o nich.
V súčasnosti preto experimentujú
s novým prístupom, takzvaným nacvičovaním budúcnosti. „Ide o dlhšie
stretnutia, na ktorých tvorcovia politík
diskutujú o opatreniach, ale zohľadňujú pri tom aj naše scenáre,“ uviedol
Dammers na piatkovej (15. novembra)
diskusii venovanej budúcnosti.
Rakúske skúsenosti zas ukazujú, že
je dobré prognostickú činnosť koordinovať z centrálnej úrovne – úradu vlády, ministerstva so širokým záberom
alebo vládnej agentúry. To však podľa
Any Jakil-Holzer z Úradu spolkového
kancelára Rakúska neznamená, že by
mali prognózy vychádzať iba odtiaľ.
Upozorňuje tiež, že umiestnenie
prognostických jednotiek závisí od
potrieb konkrétnej krajiny a univerzálne riešenie neexistuje.

DOPYT PO ČÍSLACH
Havránek vníma slabé miesto Českej republiky v kvalitatívnych analýzach. Má totiž pocit, že ona aj okolité
krajiny sú „posadnuté“ číslami.
Osobne je však presvedčený, že
práve kvalitatívne analýzy sú niekedy
vhodnejšie. „Čísla sú presne nepresné.
Nemáme žiadne údaje z budúcnosti, sú
to len predpovede,“ upozorňuje. Kvalitatívne analýzy tiež ponúkajú lepšie
možnosti ako „vypovedať príbeh“.
To potvrdzuje aj Ed Dammers z Holandskej agentúry životného prostredia.
Štúdiu scenárov mestského vývoja napríklad jeho tím predstavil prostredníctvom videí. Tie vzbudili veľkú pozornosť
a Dammersov tím dostal veľa žiadostí,
aby pridali aj kvantitatívnu analýzu.
„Ten záujem by nikdy nebol taký
veľký, ak by sme nezačali kvalitatívnou štúdiou,“ myslí si. n
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ROZHOVOR

Expert na klimatickú adaptáciu:
Mestá vedia, ako sa zmene
klímy prispôsobiť, chýbajú im
len financie
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 | P r e k l a d : Z u z a n a L e n á r t o v á

Markus Leitner na konferencii Zmena klímy 2019. [SAŽP]
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roblém vyčleniť na adaptačné opatrenia prostriedky majú
najmä menšie mestá. Musia
preto využívať všetky príležitosti, napríklad sadiť stromy, keď sa rekonštruuje potrubie, radí špecialista z rakúskej
agentúry pre životné prostredie MARKUS LEITNER.
Markus Leitner sa adaptácii na zmenu
klímy venuje od roku 2005. V súčasnosti
pôsobí v rakúskej agentúre pre životné prostredie a zároveň je zapojený do viacerých
projektov na európskej úrovni. Od roku
2011 je tiež špecialistom Európskeho tematického centra pre adaptáciu na zmenu
klímy. Do Bratislavy prišiel na konferenciu
Zmeny klímy, ktorú organizovali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská
agentúra životného prostredia.
V rakúskej agentúre pre životné
prostredie aj vo svojej výskumnej
činnosti sa venujete najmä adaptácii na klimatickú zmenu. Politici
však zvyčajne hovoria o boji s klimatickou zmenou. Je to prepojené?
Ako?
Obe sú odpoveďami na globálne
otepľovanie a sú úzko prepojené. Mitigácia sa zaoberá príčinami klimatickej zmeny, adaptácia reaguje na jej
dopady. Klimatická politika taktiež
zahŕňa oba prúdy. Mitigácia sa snaží
o zníženie emisií uhlíka. V systéme
je však vždy určité oneskorenie –
dnešné emisie budú mať dopad až na
klímu budúcnosti. To je dôvod, prečo
je potrebné pracovať na klimatickej
adaptácii – aby sme zvládli aktuálne
aj budúce klimatické riziká.
Takže si nemyslíte, že sa dokážeme prispôsobiť klimatickej zmene
a vôbec s ňou nemusíme bojovať?
Samozrejme, potrebujeme mať
veľmi ambiciózne ciele v rámci klimatickej mitigácie, ale nemali by sme
zabudnúť, že náš súčasný systém je už
teraz zraniteľný voči dopadom zmeny
klímy. Takže aj tak sa potrebujeme
zaoberať aktuálnymi klimatickými
rizikami. Môžu súvisieť so záplavami, takzvanými tepelnými ostrovmi
v mestách alebo inými dôsledkami
klimatickej zmeny. Viacero krokov
preto potrebujeme podniknúť teraz,
nemôžeme ich odložiť do budúcnos-
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ti. V konečnom dôsledku súvisí naša
schopnosť prispôsobiť sa klimatickej
zmene s kvalitou života, ktorú chceme mať teraz a v budúcnosti.
Kto má hlavnú zodpovednosť sa mitigáciu zmeny klímy a adaptovanie
sa na ňu? Je to centrálna vláda, samosprávy alebo niekto iný?
Každý s tým môže niečo urobiť. Čo
sa týka mitigácie, môžeme sa samého
seba spýtať: Koľko skutočne potrebujem cestovať? Potrebujem auto alebo
väčší dom? Mám pri vykurovaní alternatívu k rope, plynu a iným fosílnym
zdrojom? Naozaj si stále potrebujem
kupovať nové veci alebo ich môžem
použiť znova? Nastavenie ľudskej
mysle zohráva v mitigácii a adaptácii
na klimatickú zmenu dôležitú rolu.
Na ohľaduplné správanie sa k životnému je však tiež treba vytvoriť
podmienky. Rôzni aktéri ako samosprávy, firmy aj vlády musia konať
a podporiť občanov, aby skutočne
bojovali proti zmene klímy. Musia im
však tiež pomôcť, aby boli pripravení na riziká súvisiace s klimatickou
zmenou.
Občania sa však pravdepodobne
nedokážu pripraviť na všetky následky klimatickej zmeny sami, napríklad sa obrániť pred záplavami.
Kto by sa tomu mal venovať?
Vyžaduje si to spoluprácu verejného a súkromného sektora. Vláda
alebo región ako verejní hráči môžu
financovať opatrenia na zníženie rizík a zvyšovanie povedomia, ale potrební sú aj jednotlivci. Predstavte si,
že máte dom v oblasti s vysokým rizikom záplav. Potom by ste napríklad
nemali uchovávať cennosti v pivnici.
Ak budete dbať na prevenciu, zachránite vaše cennosti a budete od štátu
potrebovať menšiu kompenzáciu. Na
tento problém sa dá tiež pozrieť cez
poistenie a transfer rizika. Ani to
však nedokáže nahradiť preventívne
opatrenia.
Čo robí rakúska agentúra pre životné prostredie v oblasti adaptácie na
klimatickú zmenu?
Pracujeme na rozličných úrovniach štátnej správy. Na národnej
úrovni podporujeme rozvoj a implementáciu adaptačnej stratégie a akč-

ného plánu. Rakúsko je spolkový štát,
takže tiež pracujeme na tejto úrovni
– pomáhame jednotlivým regiónom
vyvinúť akčné plány na implementáciu adaptačných opatrení. Aktuálne podporujeme program, ktorého
cieľom je pre regióny vytvoriť model adaptácie na klimatickú zmenu.
Na adaptácii celkovo pracuje 44 rakúskych regiónov. Poskytujeme im
naše know-how o dopadoch klimatickej zmeny aj o možnostiach adaptácie. Ďalšou oblasťou sú zelené financie – podporujeme finančné inštitúcie
v udržateľnom investovaní. Taktiež
im pomáhame zahrnúť do ich aktivít
manažment klimatických rizík.
Aké sú hlavné výzvy pri práci so samosprávami?
V našej spolupráci s mestami a samosprávami vnímame, že majú veľa
nápadov, ako reagovať na klimatickú
zmenu, ale často im chýbajú financie.
Najmä ak ide o oblasti s ukončenou
výstavbou. Pre menšie mestá sú napríklad zmeny v infraštruktúre veľmi
nákladné. Musia hľadať príležitosti –
napríklad keď sa rekonštruuje hlavná
ulica, pozdĺž cesty môžu byť vysadené stromy alebo sa môže znížiť počet
parkovacích miest.
Môže byť cestou aj zelené verejné
obstarávanie? A je v Rakúsku populárne? Pretože na Slovensku v minulom roku získal štát cez zelené
verejné obstarávanie len osem percent zákaziek.
V Rakúsku máme právny rámec
a prostriedky, ktoré majú za cieľ zelené verejné obstarávanie posilniť.
Spolkový zákon o verejnom obstarávaní reguluje, ako by mali verejní
obstarávatelia nakupovať. K rozvoju
udržateľného trhu prispieva rakúsky
akčný plán pre udržateľné verejné
obstarávanie. Na stránke www.nachhaltigebeschaffung.at nájdu zákazníci kritéria a nástroje na zelené
obstarávanie.
Ktorá krajina alebo mesto je podľa
vás najlepšie v klimatickej adaptácii a prečo?
Určitý čas to podľa mňa bola určite Kodaň, ktorá je stále veľmi aktív-
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na. Aspoň sčasti je to aj pre extréme
udalosti, záplavy a intenzívne zrážky,
ktoré ju postihli. Mesto tým utrpelo
rozsiahle ekonomické straty a teraz
sa veľké časti mesta stavajú nanovo.
Pri tom sa myslí aj na výstavbu zelenej infraštruktúry, ktorá v lete ochladzuje a pri intenzívnych zrážkach ponúka dodatočný priestor, kam môže
voda vsiaknuť. Takže Kodaň je priekopníkom, ale jej model nie je realizovateľný všade.
Mestá na juhu Európy to napríklad takto spraviť nemôžu. Pracoval
som v niektorých krajinách západného Balkánu a môžem povedať, že tam
čelia vážnym výzvam. Ak už máte
nedostatok vody, zelená infraštruktúra možno nie je najlepšou cestou,
pretože je problém ju udržať. Takže
prístup, ktorý funguje v Dánsku alebo
možno v Bratislave a vo Viedni, kde
máme stále veľa vody, môže byť pre
iné mestá nevhodný. Vždy musí byť
riešenie individuálne. Avšak zo skúseností iných sa určite oplatí poučiť.
Malo by sa pri klimatickej adaptácii
uvažovať s prognózami? Keď bude

klíma v Bratislave alebo vo Viedni
teplejšia, tiež môžu mať problém
udržať si zeleň.
Verím, že by sa s nimi malo uvažovať. Môžeme sa zamyslieť napríklad
nad predpovedaným rozvojom európskych miest. Mestá budú čeliť vysokej
urbanizácii – väčšina miest ako Bratislava a Viedeň sa každým rokom rozrastajú a tak to bude aj a v nadchádzajúcich rokoch a dekádach. Zároveň sa
budú musieť zaoberať demografickou
zmenou. Populácia starne a pribúda
ľudí na dôchodku. Tieto trendy sa
musia vziať do úvahy napríklad keď
uvažujeme o vlnách tepla v mestských oblastiach, ktorých počet bude
určite narastať. Ako zvládnuť tieto
problémy bude tiež výzvou pre zdravotným systém a mobilnú zdravotnú
starostlivosť. Súvisí to aj so sociálnymi aspektmi, s tým ako sa ľudia
vnímajú svojich susedov a tak ďalej.
Preto je vždy potrebné rozmýšľať dopredu. Je to dlhodobé uvažovanie, ale
trend je veľmi viditeľný, takže prečo
by sme to nemali zvážiť a rozmýšľať
nad tým pri našom plánovaní?

Kto by mal zabezpečiť tieto prognózy a ich implementáciu? Mali by
to samosprávy urobiť samé alebo
možno skôr vládna agentúra? Ako
by to fungovalo v dokonalom svete?
Dobrá správa znie: už teraz máme
k dispozícii veľa vedomostí. Pochádzajú z vedy a čiastočne z verejnej
správy. Pri mojej práci som si uvedomil, že väčšie mestá ako Bratislava či
Viedeň môžu byť v tejto oblasti aktívne aj bez pomoci, pretože na to majú
kapacity vo svojej správe. Skutočne
náročné je to pre menšie mestá s okolo 10 000 až 20 000 ľuďmi a skromnejšou administratívou. To sme zažili
aj v Rakúsku. Tieto mestá majú menšie kapacity a pracovníci sa musia
zaoberať mnohými rozličnými oblasťami. Tu by mohol zasiahnuť štát, ktorý môže poskytnúť ľudí, ktorí majú
s prognózami skúsenosti a dokážu
malým mestám pomôcť aplikovať ich
v kontexte klimatických rizík. n
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Titulné foto: Jedným z prejavov zmeny klímy sú lesné požiare v severnejších oblastiach Európy. [Pixabay/geralt]
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