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V súvislosti s klimatickou konferenciou COP24, ktorá sa 
konala v prvej polovici decembra 2018 v Katoviciach, diskutujú 
európske inštitúcie a členské štáty o nových klimatických 
plánoch na ďalšie desaťročia.

Do roku 2030 počíta Európska únia so znížením emisií 
skleníkových plynov v EÚ ETS o 43 percent oproti roku 2005. 
Celkové emisie skleníkových plynov v Únii by sa mali dovtedy 
znížiť o približne 45 percent v porovnaní s rokom 1990. To 
všetko bude sprevádzať silný dôraz na energetickú a nákladovú 
efektívnosť.

Slovensko premietne spoločné ciele do národných záväzkov 
v oblasti klímy, ale aj ochrany ovzdušia v pripravovaných 
dokumentoch – Environmentálnej stratégii 2030, stratégii pre 
nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 a v integrovanom 
národnom energetickom a klimatickom pláne. Slovenská 
energetika sa bude musieť pripraviť na zvýšenie výroby 
z nízkouhlíkových zdrojov a zemného plynu, ako aj na útlm 
uhlia. Priemysel čaká prechod na nové, čistejšie spôsoby výroby 
energie a produktov. Zmena palivového mixu neobíde ani 
domácnosti a vykurovanie. Zároveň však musí zostať slovenská 
ekonomika konkurencieschopná a energie cenovo dostupné.

Tomu, ako sa k tejto kombinácii cieľov dopracovať, sa venovalo 
EURACTIV Stakeholder Forum „Dekarbonizácia slovenskej 
ekonomiky: Kto zaplatí za zelené Slovensko?“. Organizoval ju 
6. decembra v Bratislave portál EURACTIV.sk pod záštitou 
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou 
Slovenského plynárenského priemyslu, U.S. Steel Košice, Mondi 
SCP, Slovnaft a Solved – The Cleantech Company.
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Priemysel so znižovaním 
emisií súhlasí, žiada však 

verejnú podporu

Závod Mondi SCP v Ružomberku (TASR/Branislav Račko)
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Zamestnávatelia chcú, aby sa 100 
percent príjmov z predaja emis-
ných kvót vrátilo späť do systé-

mu. Ochranári však upozorňujú, že ide 
o  verejné zdroje. Pripomínajú princíp 
znečisťovateľ platí.

„Nemali by sme radšej hovoriť o 
modernizácii spoločnosti, ekonomi-
ky a krajiny?“ opýtal sa Peter Robl na 
diskusii EURACTIV.sk o  dekarboni-
zácii slovenského hospodárstva.

Podľa predsedu správnej rady 
združenia Budovy pre budúcnosť 
je dekarbonizácia, teda znižovanie 
emisií, iba jedným z  predpokladov 
modernizácie. „Efektívna fabrika je 
nízkouhlíková a zároveň konkuren-
cieschopná,“ vysvetlil Robl, ktorý má 
15-ročné skúsenosti z priemyslu.

Lenže prechod na nízkouhlíkovú 
výrobu si vyžaduje na začiatku veľké 
investície. A slovenský priemysel žia-
da, aby mu s nimi pomohol štát.

„Dosiahnuť naše vytýčené klima-
tické ciele bez toho, aby Slovensko 
podporilo dekarbonizáciu priemyslu, 
sa dá jedine vtedy, keď tu priemysel 
nebude,“ varoval Miroslav Kiraľvar-
ga, prezident Republikovej únie za-
mestnávateľov (RÚZ) a  viceprezident 
U.S. Steel Košice.

DEKARBONIZÁCIA BUDE 
MAŤ PORAZENÝCH
Diskutujúci sa stretli na EURAC-

TIV Stakeholder Forum „Dekarbo-
nizácia slovenskej ekonomiky: Kto 
zaplatí za zelené Slovensko?“, ktoré sa 
konalo 6. decembra v Bratislave.

„Znižovanie emisií v dlhodo-
bom horizonte – prípadná uhlíková 
neutralita, ktorú presadzuje medzi-
národné spoločenstvo aj Európska 
únia – a prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo budú mať aj poraze-
ných,“ priznal na fóre štátny tajomník 
na ministerstve životného prostredia 
Norbert Kurilla (nom. Most-Híd).

Súhlasí s nákladovo efektívnym 
znižovaním emisií a ďalším zvyšova-
ním energetickej efektívnosti. 

To však podľa neho nestačí. 
„Dnešný stav na Slovensku je podľa 
neho nevyhovujúci. Napriek tomu, 
že priemysel a energetika prispievajú 
do spoločného koša v  podobe nákla-
dov alebo investícií na emisné kvóty, 
nedostatočne sa nám darí pomáhať 
priemyslu, energetike, ale aj budo-

vám, doprave a  poľnohospodárstvu 
na ich ceste k  dekarbonizácii,“ pove-
dal Kurilla.

NÁVRAT 100 PERCENT 
PRÍJMOV DO SYSTÉMU
Štátny tajomník avizoval novelu 

zákona o obchodovaní s emisiami „v 
prvých mesiacoch budúceho roka“.

Tá bude transponovať novú eu-
rópsku smernicu o  Systéme EÚ pre 
obchodovanie s emisiami (ETS).

Ako podotkol Kurilla, dnes sa iba 
20 percent príjmov z aukcií emisných 
povoleniek vracia späť do systému, 
teda financuje ozeleňovanie energe-
tických a  priemyselných prevádzok, 
ktoré si povolenky kupujú.

„Vychádzajúc z európskeho nasta-
venia by sa malo minimálne 50 per-
cent – aj keď by sme chceli až 100 per-
cent – príjmov z aukcií emisných kvót 
recyklovať späť do systému. Cieľom je 
vznik robustného balíka peňazí v po-
dobe schém, ktoré by vedeli pomôcť 
dotknutým sektorom,“ vysvetlil štát-
ny tajomník.

MILIARDA EUR PRE 
SLOVENSKÉ PREVÁDZKY
Ministerstvo chce energetike 

a  priemyslu pomôcť prostredníc-
tvom európskeho modernizačného 
fondu, ktorý bude financovaný z pre-
daja časti povoleniek. Doň plánuje 
nasmerovať aj financie z  derogačnej 
schémy, teda pôvodne bezodplatného 
prideľovania kvót výmenou za zelené 
investície.

Obe schémy vytvoria pre obdo-
bie rokov 2021 – 2030 finančný balík 
v  hodnote až jedna miliarda eur, od-
hadol Kurilla.

Štátny tajomník tiež povedal, že 
„sektor energetiky môže byť … do 
roku 2030 dekarbonizovaný.“ Pred-
povedal, že slovenská energetika 
bude takmer bezemisná vďaka ukon-
čeniu dotácií na výrobu elektriny 
z uhlia a zapojeniu dvoch nových jad-
rových blokov v Mochovciach.

Výzvou však bude priemysel. Ten 
má na Slovensku aj v  Česku jeden 
z  najvyšších podielov na HDP v  Eu-
rópskej únii.

OKAMŽITÝ PRECHOD JE 
NEMOŽNÝ
Kiraľvarga považuje európske kli-

matické ciele za „príliš ambiciózne“.
„Bez účasti priemyslu na týchto 

(klimatických) cieľoch členské kraji-
ny nedosiahnu ciele bez problémov,“ 
myslí si prezident RÚZ a  viceprezi-
dent U.S. Steel Košice. Podotkol, že 
Európska únia sa na celosvetových 
emisiách podieľa len menej ako 10 
percentami. Ak chcú byť európske 
štáty tak ambiciózne, musia podľa 
Kiraľvargu dekarbonizáciu priemys-
lu podporiť.

Nevyhnutné sú investície do tech-
nológií v  oceliarskych prevádzkach. 
„Keby sme zajtra chceli všetky dekar-
bonizovať, nemáme na to toľko elek-
trickej energie, aby sme mohli vyrá-
bať toľko ocele ako dnes,“ povedal.

Kiraľvarga by privítal, keby sa 100 
percent príjmov z  aukcií vrátilo do 
priemyslu. „Aj keď to bude 95 percent, 
budeme spokojní,“ povedal.

PRÍJMY Z AUKCIÍ SÚ 
VEREJNÉ ZDROJE
S tým, aby sa 100 percent príjmov 

z  aukcií vrátilo do priemyslu, nesú-
hlasí šéf Centra pre trvalo-udržateľné 
alternatívy (CEPTA) Daniel Lešinský. 
„Prostriedky, ktoré idú cez schému 
ETS, sa stávajú verejnými zdrojmi. 
Verejné zdroje majú byť použité vo ve-
rejnom záujme. Pre všetkých v tomto 
systéme funguje princíp znečisťova-
teľ platí,“ povedal v diskusii.

Poukázal na zisky priemyselných 
podnikov zaradených do ETS. „Ak je 
zisk nadmerný, nemožno ho dotovať 
z verejných financií,“ tvrdí Lešinský.

Externé a nepokryté ročné nákla-
dy znečistenia ovzdušia predstavu-
jú na Slovensku podľa odhadov 1,9 
miliardy eur. „Tie zaplatíme v  ná-
kladoch na zdravotnú starostlivosť, 
práceneschopnosť, stratu úrody,“ vy-
svetlil. Lešinský sa vyslovil za uhlí-
kovú daň, ktorá by zohľadnila všetky 
dopady produktu, služby či energie 
na životné prostredie.

„Ak nastavíme dostatočný režim 
cez uhlíkovú daň, tak ekologické 
riešenia budú prirodzene lacnejšie 
riešenia … Trh si vyberie,“ povedal 
v diskusii.

ZAMESTNÁVATELIA SÚ ZA 
ZNIŽOVANIE EMISIÍ
Kiraľvarga v reakcii uistil, že „ako 

zástupca podnikateľov v  priemysle 
môžem povedať, že v žiadnom prípa-
de nespochybňujeme cestu zlepšova-
nia životného prostredia a tým aj de-
karbonizácie.“
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Šéfovi zamestnávateľských zdru-
žení sa však nepáči, že diskusia sa 
na Slovensku krúti len okolo klima-
tických cieľov a  ziskov firiem. „To je 
jednoduché: Buď priemysel na Slo-
vensku chceme alebo ho nechceme,“ 
povedal Kiraľvarga.

Poukázal tiež na vysoké náklady 
slovenského priemyslu na energie 
a rastúce náklady na mzdy. Čo sa týka 
ETS, cena jednej tony CO2 je dnes oko-
lo 20 eur. V budúcnosti sa však podľa 
neho môže vyšplhať na 40 – 50 eur. 
„Modernizačný fond a dočasné bezod-
platné prideľovanie emisných kvót na 
modernizáciu – toto my potrebujeme. 
Nevzdávajme sa, využime možnosť, 
ktorá tu nebude donekonečna,“ vyzval 
viceprezident U.S. Steel Košice.

Zároveň odmietol paralelné plate-
nia povoleniek v ETS a uhlíkovej dane.

O NÁKLADOCH 
NEKONANIA SA NEHOVORÍ
Roblovi zo združenia  Budovy pre 

budúcnosť zase prekáža, že na Slo-
vensku sa často hovorí len o  nákla-
doch znižovania emisií. „Ja sa však 
pýtam, aké sú náklady nekonania,“ 
povedal na konferencii.

Poukázal na to, že Európania trá-
via 90 percent času v  budovách. „Na 
Slovensku sú dve pätiny budov v pô-
vodnom stave – v  podobe, v akej sa 
postavili v 50. – 70 . rokoch. Sú ener-
geticky neefektívne. V  budovách ve-

rejnej správy platíme 360 miliónov 
eur ročne za energie,“ vysvetlil Robl. 
Nevyhovujúce bývanie domácností 
zase spôsobuje zdravotné problémy, 
ktoré zdravotníctvo stoja ročne 500 – 
900 miliónov eur.

Dnes môžu byť budovy 10-krát 
efektívnejšie ako pred 40 rokmi. „To 
je potenciál úspor na verejných finan-
ciách,“ podotkol Robl.

Pozitívny by bol podľa neho aj 
vplyv na zdravie ľudí a  ich produkti-
vitu. „Je dokázané, že kvalitná, zdra-
vá kancelárska budova znamená o  8 
– 11 percent vyššiu produktivitu ľudí, 
ktorí tam pracujú. Na Slovensku sa to 
môže premietnuť do rastu HDP o 1 – 3 
percentá,“ vyčíslil šéf Budov pre bu-
dúcnosť.

FÍNSKY PRÍKLAD PRE 
SLOVENSKO
Podľa Radoslava Mizeru, vicepre-

zidenta firmy Solved – The Cleantech 
Company, sa môže Slovensko inšpiro-
vať Fínskom, odkiaľ jeho spoločnosť 
pochádza.

„Fínsko je pre Slovensko príkladom, 
ako sa dá oddeliť ekonomický rast od 
spotreby energie a  využívania prírod-
ných zdrojov,“ vysvetlil Mizera. Fínsko 
to dosiahlo modernizáciou priemyslu, 
ktorý je tam tiež silne prítomný. Za-
viedlo úsporné energetické opatrenia, 
a to aj v podobe dobrovoľných schém.

Vo veľkom tiež investuje do vzdelá-
vania, výskumu a inovácií. „Ak chce-
me dosiahnuť vyššiu pridanú hodno-
tu, musíme viac inovovať,“ skonštato-
val Mizera.

Škandinávska krajina modernizo-
vala tiež teplárenstvo. „Vďaka obrov-
ským zásobám biomasy dáva Fínsko 
priestor tepelným čerpadlám a  tvorí 
teplárenské siete štvrtej generácie,“ 
vysvetlil viceprezident Solved. Fínski 
spotrebitelia tepla sa stávajú jeho vý-
robcami a distribútormi.

NIE JE TO LEN O 
TECHNOLÓGIÁCH
Za piliere transformácie ekonomi-

ky považuje Mizera efektívne využí-
vanie zdrojov, obehové hospodárstvo 
a ekonomiku služieb.

„Namiesto toho, že si auto kúpime, 
využijeme zdieľanie áut,“ uviedol prí-
klad. To podľa neho vedie k úsporám 
v  priemyselnej výrobe. Z  majiteľov 
áut sa stávajú poskytovatelia služieb, 
prostredníctvom ktorých vzniká pri-
daná hodnota.

Viceprezident fínskej firmy 
vyzval na transparentnosť verejných 
obstarávaní, cez ktoré bude štát 
usmerňovať verejné zdroje a ktoré sa 
osvedčili aj vo Fínsku.

„Nie je to iba o  technológiách, ale 
aj o  zmene podnikateľských modelov 
a zmene správania,“ dodal Mizera. n
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Vyhnime sa nemeckej ceste, 
vyzývajú slovenskí plynári
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Nemecké uhoľné elektrárne Neurath a Niederaussem  
(EPA-EFE/Sascha Steinbach)
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Ministerstvo hospodárstva sú-
hlasí s  dekarbonizáciou eu-
rópskej ekonomiky do roku 

2050. Neodmietajú  ju ani slovenské 
priemyselné združenia, zdôrazňujú 
však nákladovú efektívnosť.

Zástupcovia štátu, priemyselných 
združení aj ochranárov sa zhodnú, že 
slovenskú ekonomiku treba dekarbo-
nizovať.

Úplné alebo takmer úplné odstrá-
nenie emisií skleníkových plynov 
v záujme naplnenia Parížskej dohody 
odporúča nová dlhodobá európska 
klimatická stratégia. Európska komi-
sia ju zverejnila na konci novembra.

„V princípe súhlasíme so stano-
veným cieľom ohľadom uhlíkovej 
neutrality do roku 2050,“ uviedol pre 
portál EURACTIV.sk hovorca rezortu 
hospodárstva Maroš Stano. Dodal 
však, že ide o „ambiciózny cieľ a jeho 
splnenie bude vyžadovať značné úsi-
lie na strane členských štátov, im-
plementáciu nových a inovatívnych 
prístupov vo všetkých segmentoch 
energetiky a zaistenie financií po-
trebných na implementáciu týchto 
prístupov.“

Hlavní aktéri na Slovensku sa 
líšia v názore ako európsky cieľ do-
siahnuť.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 
AKO PRIORITA
Ministerstvo hospodárstva pova-

žuje za jednu z najdôležitejších oblastí 
energetickú účinnosť.

„Energetická efektívnosť musí zo-
hrávať centrálnu úlohu pri znižovaní 
emisií skleníkových plynov a spotre-
by energií v  EÚ,“ napísal hovorca re-
zortu hospodárstva v odpovediach na 
otázky EURACTIV.sk.

Ministerstvo je ďalej myslí, že 
„pre splnenie uvedeného cieľa bude 
potrebná kompletná transformácia 
sektora energetiky, priemyslu, ako aj 
dopravy a poľnohospodárstva“.

Možnosti financovania vidí re-
zort v  eurofondoch, súkromných 
zdrojoch a „podporných schém a me-
chanizmov na strane štátu, ktoré by 
domácnostiam a podnikom znížili 
náklady na opatrenia smerujúce k 
znižovaniu emisií“.

Dlhodobú stratégiu považuje za 
„výzvu na pokračovanie diskusií me-
dzi členskými štátmi“.

SLOVENSKO PRÍZVUKUJE 
JADRO
Stano ďalej oceňuje, že Európska 

komisia okrem obnoviteľných zdro-
jov oceňuje aj úlohu jadrovej energie. 
Tú považuje za nevyhnutný prostrie-
dok dekarbonizácie – podobne ako 
správa Medzivládneho panelu o zme-
ne klímy.

„Preto je veľmi dôležité, aby bol 
jadrovej energii, významnej techno-
lógii pre dosahovanie našich cieľov, 
venovaný dostatočný priestor v  stra-
tégii,“ prízvukuje Stano.

Ministerstvo sa však sťažuje, že 
v  stratégii chýba zdôraznenie prin-
cípu technologickej neutrality a  slo-
bodnej voľby energetického mixu pre 
členské štáty. „Hlavným cieľom stra-
tégie je zníženie emisií skleníkových 
plynov a spomalenie globálnej zmeny 
klímy, nie preferencia určitej techno-
lógie,“ napísal Stano.

Stano súhlasí s  tým, aby bola EÚ 
klimatickým lídrom. Znižovať emisie 
však musia podľa neho aj iné ekono-
miky, keďže Únia sa na celosvetových 
emisiách podieľa len 10 percentami.

KLÍMA POTREBUJE 
GLOBÁLNE PRAVIDLÁ
K  pravidlám pre napĺňanie Pa-

rížskej dohody o  klíme mal dospieť 
klimatický summit COP24, ktorý sa 
konal na začiatku decembra v Kato-
viciach.

Štátny tajomník na ministerstve 
životného prostredia Norbert Kurilla 
(nom. Most-Híd) považuje obavy, že 
nedôjde k celosvetovej dohode, za le-
gitímne. Otázka, či sa krajiny dohod-
nú na globálnom systéme znižovanie 
emisií alebo na spojení schém obcho-
dovania s  emisiami, je podľa neho 
opodstatnená.

Vníma napríklad snahu Francúz-
ska zaviesť na hraniciach Únie uhlí-
kovú daň vo forme importného cla. 
Na takéto opatrenie je však podľa 
neho priskoro.

„Ostatné ochranárske opatrenia 
by mali prísť na rad až vtedy, ak nedo-
siahneme globálnu dohodu,“ povedal 
Kurilla na EURACTIV Stakeholder 
Forum „Dekarbonizácia slovenskej 
ekonomiky: Kto zaplatí za zelené Slo-
vensko“, ktoré sa konalo 6. decembra 
v Bratislave.

ROZDIELNY POTENCIÁL 
KRAJÍN
Čo sa týka uhlíkovej neutrality 

EÚ, otázkou podľa neho je, kedy by 
mala byť dosiahnutá. Návrh Európ-
skej komisie považuje za „mimoriad-
ne ambiciózny“.

Konečná verzia, ktorú by odobrili 
aj členské štáty, by podľa neho mala 
vychádzať z  národných energetic-
kých a  klimatických plánov, aby bol 
zohľadnený potenciál jednotlivých 
krajín.

„Toto sa týka najmä rozdielneho 
potenciálu využívania obnoviteľných 
zdrojov energie, respektíve rozdiel-
neho potenciálu záchytov,“ vysvetľu-
je Kurilla pre EURACTIV.sk.

„V novej stratégii by nemal chýbať 
dôraz na znižovanie emisií náklado-
vo efektívnym spôsobom vo všetkých 
sektoroch európskej ekonomiky,“ do-
dáva štátny tajomník.

BENEFITY NEMOŽNO 
MERAŤ PENIAZMI
Opozičný poslanec Karol Galek 

(SaS) považuje návrh Komisie za am-
biciózny, no nie nereálny.

„Zadarmo to nebude, avšak očaká-
vané benefity, najmä zastavenie ale-
bo aspoň spomalenie klimatických 
zmien, ktoré dnes pociťuje každý je-
den z nás sa nedá merať peniazmi,“ 
hovorí pre EURACTIV.sk líder SaS pre 
energetiku.

Za dôležité tiež považuje znižova-
nie závislosti na dovoze energií. Únia 
musí dovážať veľkú väčšinu spotrebo-
vanej ropy, zemného plynu a jadrové-
ho paliva.

Najväčší potenciál pre znižovanie 
emisií vidí Galek v  európskej energe-
tike, najväčšiu príležitosť v obnoviteľ-
ných zdrojoch. Zároveň však tiež zdô-
razňuje „prihliadnutie na prirodzené 
danosti toho ktorého členského štátu“.

NEMECKO AKO 
ODSTRAŠUJÚCI PRÍKLAD
Iný názor má Ján Klepáč, výkonný 

riaditeľ Slovenského plynárenské-
ho a  naftového zväzu. Plyn považuje 
v  Európe za perspektívny zdroj ener-
gie, hlavným problémom sú podľa 
neho pevné palivá.

„V celej EÚ sa nevieme zbaviť vyu-
žívania tuhých palív, či už ide o uhlie 
vo ́ veľkej´ energetike – v elektrárňach 
a systémoch centrálneho zásobovania 
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teplom, alebo o vykurovanie domác-
ností uhlím a drevom v starých nee-
kologických kotloch na tuhé palivá,“ 
vysvetľuje Klepáč pre EURACTIV.sk.

Zdôrazňuje, že najprv treba v kaž-
dej krajine prijať ambiciózny, realis-
tický a ekonomicky efektívny plán na 
definitívne vyriešenie tohto problé-
mu a po jeho implementácii zhodno-
tiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

„V opačnom prípade skončíme ako 
Nemecko, ktoré ročne vynakladá na 
obnoviteľné zdroje energie desiatky 
miliárd eur, avšak svoje emisie skle-
níkových plynov neznižuje,“ varuje 
Klepáč.

PLYNÁRENSKÁ SIEŤ AKO 
BATÉRIA
„Kombinovaný potenciál zem-

ného plynu, bioplynu, syntetického 
plynu a vodíka pomôže dosiahnuť aj 
dlhodobé klimatické ciele EÚ a prine-
sie prospech pre životné prostredie aj 
z hľadiska čistejšieho vzduchu. Zem-
ný plyn bol kľúčovým faktorom zni-
žovania emisií v EÚ od roku 1990 a aj 
v súčasnosti má čo ponúknuť,“ tvrdí 
Klepáč.

Šéf plynárov si myslí, že „plyn – vo 
všetkých formách – môže taktiež na-
pomôcť udržať náklady na transfor-
máciu energetiky nízke, a teda urobiť 
dekarbonizáciu sociálne akceptova-
teľnú pre všetkých obyvateľov EÚ a 
zároveň modernizovať ekonomiku a 
posilniť konkurencieschopnosť eu-
rópskeho priemyslu.“

Distribučná sieť zemného plynu 
môže podľa Klepáča slúžiť ako batéria 
na skladovanie energie oddelená od 
elektrickej siete.

„Preto by plynné palivá nemali byť 
vnímané len ako transformačné, ale 
ako integrálna súčasť energetických 
systémov aj po roku 2050,“ uzavrel.

OCELIARI TO SAMI 
NEZVLÁDNU
Podľa prezidenta Republikovej 

únie zamestnávateľov a vicepreziden-
ta U.S. Steel Košice Miroslava Kiraľ-
vargu by mala klimatická stratégia 
poskytnúť rámec pre vzostup techno-
lógií, ktoré zabezpečia transformáciu 
európskej ekonomiky na nízkouhlí-
kové a obehové hospodárstvo.

„Inovácie v priemyselnom me-
radle si vyžiadajú obrovské investície 
a je preto dôležité, aby stratégia do-
kázala identifikovať a zmobilizovať 
tak verejné, ako aj súkromné zdroje 
na podporu zavádzania, rozširova-
nie a komercializáciu prelomových 
technológií,“ uviedol Kiraľvarga pre 
EURACTIV.sk ešte pred zverejnením 
návrhu Komisie.

„Priemysel je pripravený inves-
tovať, ale sami to nezvládneme,“ 
podotkol viceprezident košických 
železiarní. „Za rovnako nevyhnutné 
považujeme zabezpečenie nákladovo 
efektívnych dodávok zelenej energie, 
ale aj vybudovania potrebnej energe-
tickej infraštruktúry, keďže samotná 
dekarbonizácia priemyslu bude ener-

geticky veľmi náročná,“ avizuje Kiraľ-
varga.

Žiada aj „účinné politické opatre-
nia, ktoré prispejú k udržaniu konku-
rencieschopnosti európskej nízkouh-
líkovej priemyselnej výroby na sveto-
vých trhoch.“

KONIEC PODPORY 
FOSÍLNYCH PALÍV
Juraj Melichár, národný koordiná-

tor pre verejné financie v  CEPA-Pria-
telia Zeme a sieti Bankwatch, považu-
je za najdôležitejšiu dôslednú vymo-
žiteľnosť. Žiada ju nielen v  energeti-
ke, ale aj v  doprave vrátane letectva, 
v priemysle a v poľnohospodárstve.

Ako ďalšiu prioritu vníma Meli-
chár „prioritizáciu energetickej efek-
tívnosti“. Od dlhodobej klimatickej 
stratégie očakáva aj dôsledné porov-
nanie sociálnych, environmentál-
nych a ekonomických dopadov navr-
hovaných nízkouhlíkových riešení, 
najmä jadra (vrátane nákladov celého 
životného cyklu paliva), CCS/CCU (za-
chytávanie, skladovanie a  využíva-
nie uhlíka) a obnoviteľných zdrojov 
energie.

Melichár tiež pre EURACTIV.sk 
uviedol ešte pred zverejnením doku-
mentu Komisie, že za kľúčový pova-
žuje útlm uhlia do roku 2025.

Čo sa týka fosílnych palív vrátane 
CCS a  CCU, a jadrovej energie, pod-
pora z verejných financií musí podľa 
neho skončiť. n
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Č L Á N O K

Dnes je okrem salašov a štítov všade.  
Aká je budúcnosť zemného 

plynu na zelenom Slovensku?
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

Salaš v Oraviciach (TASR/Lýdia Vojtaššáková)

Ministerstvo životného pro-
stredia chce z  európskych 
prostriedkov financovať mo-

dernizáciu vykurovacích sietí. V indivi-
duálnom vykurovaní plánuje kotlíkovú 
dotáciu s až 90-percentnou spoluúčas-
ťou štátu.

Je zemný plyn súčasťou riešenia 
alebo problému?

Slovenskí plynári zdôrazňujú, že 
vo vykurovaní môže prispieť k lepšie-

mu ovzdušiu a vo výrobe elektriny je 
spojencom obnoviteľných zdrojov.

Ochranári súhlasia, že hlavne 
v  mestách môže zemný plyn zvýšiť 
kvalitu vzduchu. Jeho infraštruktúru 
by však na Slovensku najradšej využili 
pre distribúciu bioplynu. Upozorňujú 
na škodlivé metánové emisie a pýtajú 
sa, či by mal byť ako fosílne palivo fi-
nancovaný z verejných zdrojov.

Veľmi pravdepodobne sa však 
podiel zemného plynu v  slovenskej 
energetike bude zvyšovať, a to v rám-

ci jej dekarbonizácie. Ministerstvo ži-
votného prostredia chce z európskych 
prostriedkov financovať modernizá-
ciu vykurovacích sietí. V individuál-
nom vykurovaní zase plánuje dotáciu 
na výmenu kotlov v domácnostiach s 
až 90-percentnou spoluúčasťou štátu.

NARASTAJÚCI VPLYV 
ZEMNÉHO PLYNU
Štátny tajomník na ministerstve 

životného prostredia Norbert Kurilla 
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(nom. Most-Híd) počíta v  najbližších 
10 – 30 rokoch s rozvojom obnoviteľ-
ných zdrojov energie, ale aj zemného 
plynu.

„Zrejme uvidíme narastajúci vplyv 
plynu ako dočasného paliva, ktoré je 
z pohľadu emisných hodnôt, chápané 
ako nízkoemisný zdroj,“ povedal na 
EURACTIV Stakeholder Forum „De-
karbonizácia slovenskej ekonomiky: 
Kto zaplatí za zelené Slovensko?“, kto-
ré sa konalo 6. decembra v Bratislave.

Kurilla avizoval, že v priebehu 
niekoľkých dní ministerstvo zverej-
není štúdiu o  nízkouhlíkovej ekono-
mike s výhľadom do roku 2050.

Štúdia, ktorá bude základom pre 
vládnu stratégiu, sa zasadzuje za tri 
priority: zvýšenie energetickej efek-
tívnosti, renesancia jadrovej energie, 
opatrenia v cestnej doprave.

VŠADE OKREM SALAŠOV  
A ŠTÍTOV
Výkonný riaditeľ Slovenského ply-

nárenského a naftového zväzu (SPNZ) 
Ján Klepáč skonštatoval, že slovenská 
energetika už teraz patrí v Európskej 
únii k nízkoemisným.

„Patrí nám 9. deviate a ak sa s bo-
žou pomocou podarí odstaviť horno-
nitriansku elektráreň, dostaneme sa 
na 7. miesto. To je veľmi dobrá sprá-
va,“ povedal auditóriu.

Čo sa týka špeciálne vykurovania, 
38 percent slovenských domácností 
je napojených na systémy centrálne-
ho zásobovania teplom. Z  nich niečo 
vyše polovica spaľuje zemný plyn. 
„Zvyšných 68 percent kúri individu-
álne, z nich však 86 percent má kotol 
na zemný plyn,“ informoval Klepáč.

„My sme si životné prostredie za-
čali vďaka zemnému plynu čistiť už v 
70. rokoch (20. storočia),“ pokračoval 
šéf SPNZ s tým, že to umožnil plyno-
vod Družba prevážajúci plyn zo So-
vietskeho zväzu do západnej Európy 
cez Slovensko. „Vtedy sa dostal zem-
ný plyn okrem salašov a Lomnického 
štítu všade,“ povedal Klepáč.

NÁKLADOVO EFEKTÍVNA 
DEKARBONIZÁCIA
Dnes však v niektorých oblastiach 

Slovenska obyvatelia radšej kúria 
drevom a odpadom ako plynom, kto-
rý majú k dispozícii. „Keď som navští-
vil Kvačany za Liptovským Mikulá-
šom, dýchalo sa tam ako na Štrbskom 
plese. Dnes? Napriek tomu, že obec 
je plynofikovaná, viac než polovica 

obyvateľov spaľuje drevo a všetko, čo 
dvor dá,“ posťažoval sa Klepáč.

Šéf SPNZ kritizoval aj výrub stro-
mov s cieľom spotrebúvať biomasu či 
biopalivá.

Cieľom by podľa Klepáča nemalo 
byť znižovať emisie pomocou obno-
viteľných zdrojov za každú cenu. „Na 
konci zaplatí dekarbonizáciu spotre-
biteľ a  daňový poplatník,“ upozornil 
šéf SPNZ a vyzval na prístup v duchu 
hodnoty za peniaze.

„Obnoviteľné zdroje sú ohrom-
ným nástrojom. Plynári s  nimi chcú 
spolupracovať,“ dodal Klepáč s  tým, 
že výhodou plynu je flexibilita, dosta-
tok a dostupnosť infraštruktúry.

OBROVSKÝ POTENCIÁL 
BIOPLYNU
Ovzdušie znečistené najmä dopra-

vou a  vykurovaním je na Slovensku 
príčinou predčasného úmrtia 5  000 
ľudí, hovorí odhad Inštitútu environ-
mentálnej politiky pri Ministerstve 
životného prostredia SR.

Šéf Centra pre trvalo-udržateľné 
alternatívy (CEPTA) na fóre súhla-
sil s  tým, aby sa plyn viac využíval 
v  mestách. „Potrebujeme vyčistiť 
ovzdušie,“ povedal Daniel Lešinský.

„Na druhej strane sú pre nás plyn 
a  SPP zaujímaví najmä z  pohľadu in-
fraštruktúry. Obrovský potenciál Slo-
venska pri dekarbonizácii máme pri 
výrobe a využívaní bioplynu,“ pokra-
čoval ochranár.

Pripomenul, že 40 percent ko-
munálneho odpadu tvoria biologicky 
rozložiteľné odpady. „Ďalšie stovky 
ton nám vychádzajú z  poľnohos-
podárstva a  lesného hospodárstva. 
Ak to dokážeme cez dobré know-
how  spracovať na bioplyn, ktorý vy-
čistíme, získame výborný produkt,“ 
myslí si Lešinský.

SÚ PROBLÉMOM EMISIE 
METÁNU?
Národný koordinátor pre verejné 

financie v  združení CEPA-Priatelia 
Zeme a  sieti Bankwatch Juraj Meli-
chár upozornil v  súvislosti so zem-
ným plynom na problém emisií me-
tánu.

„Metán má 86-krát vyšší potenciál 
globálneho otepľovania ako CO2  po-
čas prvých 20 rokov,“ povedal s odka-
zom na správu Medzivládneho panelu 
o klimatických zmenách (IPCC) z roku 
2013. „Kratšie zostáva v atmosfére, ale 
má väčší dopad,“ uviedol ochranár.

Melichár tiež kritizoval, že Slo-
vensko je v  Európskej únii najviac 
závislé na dovoze plynu, ktorý pochá-
dza z krajín „za hranou demokracie“.

Napokon sa opýtal, či má zmysel 
investovať do elektromobility a  zá-
roveň plynárenskej infraštruktúry. 
Únia v  posledných rokoch prispela 
prepravcovi plynu Eustreamu 108 
miliónov eur na prepojenie Sloven-
sko – Poľsko a 1 milión eur na štúdiu 
uskutočniteľnosti o  novom plynovo-
de Eastring.

NÍZKE HODNOTY OPROTI 
OSTATNÝM
Do diskusie sa zapojil expert SPP 

Distribúcia Jerguš Vopálenský. Jeho 
spoločnosť aj prepravca plynu podľa 
neho investovali „veľmi veľa“ do zni-
žovania metánových emisií.

„Slovensko vykazuje v  IPCC fugi-
tívne emisie z ropy a zemného plynu, 
ktorých súčasťou je aj metán, asi 3 
percentá z  celkových emisií,“ spres-
nil Vopálenský. Slovenské metánové 
emisie predstavujú celkovo asi polo-
vicu emisií z  uhoľnej elektrárne No-
váky.

„Na Slovensku metánové emisie 
problémom nie sú. Oproti ostatným 
krajinám sú veľmi nízke,“ zhodnotil 
Vopálenský.

Upozornil tiež, že za posledných 
10 rokov nedostala SPP Distribúcia 
žiadne príspevky z Európskych štruk-
turálnych a investičných fondov.

PLÁNOVANÉ KOTLÍKOVÉ 
DOTÁCIE
Štátny tajomník Kurilla si myslí, 

že modernizačný fond financovaný 
z aukcií v Systéme EÚ pre obchodova-
nie s emisiami (ETS) môže financovať 
investície do vykurovacích sietí. Od-
pájanie od centrálnych systémov vy-
kurovania vníma ako „hrozbu“.

Povedal tiež, že envirorezort sa 
chce viac sústrediť na domácnosti. 
„Kotlíková dotácia môže byť prvým 
nástrojom, aby sa ľudia dostali od 
zastaralých systémov vykurovania 
k  nízkouhlíkovým alebo bezemis-
ným,“ uviedol Kurilla.

V  regiónoch s  nízkou 
kúpyschopnosťou musí podľa neho 
dôjsť k cielenej podpore.

„Čo sa týka kotlíkových dotácií, 
uvažujeme o  veľmi veľkej intenzite 
podpory až vo výške 90 percent 
(spolufinancovania zo strany štátu),“ 
uzavrel Kurilla. n
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Č L Á N O K

Aj hornonitrianske bane vedia, 
že uhlie nie je nekonečné

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

Baníci z bane Nováky (TASR/Alexandra Moštková)
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Vláda schválila nový všeobecný 
hospodársky záujem, ktorý 
skracuje dotácie na spaľova-

nie uhlia z roku 2030 na rok 2023. Po 
sťažnostiach opozície a ochranárov v 
ňom zrovnoprávnila transformačné 
projekty baníckej firmy a ostatných 
predkladateľov. 

Aktualizované v stredu 12. decembra 
o 12:00 po zasadnutí slovenskej vlády.

Pôvodný vládny materiál o trans-
formácii hornej Nitry spomína ako je-
diné projekty ťažobnej firmy Horno-
nitrianske bane Prievidza (HBP) a  jej 
materskej spoločnosti Hornonitrian-
ske bane zamestnanecká (HBz).

Podľa návrhu nového všeobecné-
ho hospodárskeho záujmu by im mal 
štát poskytnúť stimuly nielen na za-
tvorenie baní, ale aj na nové činnosti 
vrátane pestovania paradajok, chovu 
sumčeka afrického či výrobu bioma-
sy a bioplastov.

Zástupcovia opozície a  ochraná-
rov tento plán kritizovali, lebo podľa 
nich nerieši transformáciu uhoľného 
regiónu, ale len jednej firmy.

Na konferencii, ktorá sa konala 
6. decembra, však z úst zástupcov 
odbornej sféry aj baní odznelo, že 
projekty baníckej firmy sú najlep-
šie.  „Transformácia baní a  diverzifi-
kácia časti ich aktivít je kľúčová pre 
budúcnosť regiónu. Bane nemôžu 
skončiť v zmysle, že Kartágo musí byť 
zničené,“ povedal vedúci Prognos-
tického ústavu Slovenskej akadémie 
vied (SAV) Richard Filčák.

VLÁDA ZROVNOPRÁVNILA 
PROJEKTY
Vláda na svojom zasadnutí v stre-

du 12. decembra schválila nový vše-
obecný hospodársky záujem (VHZ), 
ktorý skracuje dotácie pre spaľovanie 
uhlia z roku 2030 na rok 2023. Upra-
vený materiál už neobsahuje kon-
krétne projekty baní.

V schválenom materiáli sa píše, že 
HBz má zásobník „potencionálnych 
projektov“ pre udržanie zamestna-
nosti na hornej Nitre v sektoroch stro-
járenstva, poľnohospodárstva, trans-
feru technológií, výroby bioplastov či 
výskumu a vývoja.

Materiál spresňuje, že „všetky 
tieto zámery majú potenciál prispieť 
k transformačnému procesu v Hornej 
Nitre najmä pre udržanie ekonomic-
kých aktivít v regióne“.

Zároveň však zdôrazňuje, že „v prí-
pade potreby ich krytia z  verejných 
zdrojov a  stimulov budú realizované 
za rovnakých podmienok a  rovna-
kým procesom posudzovania a hod-
notenia ako projektové zámery os-
tatných zainteresovaných subjektov 
z  podnikateľského sektora, munici-
palít v regióne so zohľadnením maxi-
málnej miery efektívnosti, účinnosti 
využitia disponibilných zdrojov“.

CHÝBAJÚ INVESTÍCIE DO 
VÝSKUMU
Pôvodný návrh VHZ bol predme-

tom diskusie na EURACTIV Stake-
holder Forum „Dekarbonizácia slo-
venskej ekonomiky: Kto zaplatí za 
zelené Slovensko?“, ktoré sa konalo 6. 
decembra v Bratislave.

„Tento materiál nerieši baníkov, 
región. Rieši iba majiteľov baní,“ po-
vedal opozičný poslanec Karol Galek 
(SaS) o novom VHZ z dielne podpred-
sedu vlády pre investície a informati-
záciu Richarda Rašiho (Smer-SD).

Tímlídrovi SaS pre energetiku 
v  ňom navyše chýbajú aspekty ako 
výroba tepla z iných zdrojov ako uhlie 
či konkrétne plány pre investície do 
inovácií, vedy a výskumu v regióne.

Materiál počas medzirezortného 
pripomienkového konania, ktoré sa 
skončilo 6. decembra, tvrdo kritizo-
vali ochranári aj opozícia.

SPORNÉ 12. ŤAŽOBNÉ POLE
Aktivisti v  jednej z  pripomienok 

žiadajú, aby sa aj uhlie prestalo ťažiť 
v  roku 2023. Pôvodný aj schválený 
materiál však počíta s  ťažbou až do 
roku 2026.

„Otázne zostáva aj 12. ťažobné 
pole v Novákoch, kde sa predpokladá 
ťažba až do roku 2033 – 2034,“ hovorí 
na konferencii Juraj Melichár, národ-
ný koordinátor pre verejné financie 
v združení CEPA-Priatelia Zeme a sie-
ti Bankwatch. Naráža tým na povo-
lenie, ktoré sa snažia HBP získať pre 
otvorenie nových baní.

Melichár na konferencii požado-
val aj zapojenie všetkých relevant-
ných samospráv a  miestnych firiem 
do tvorby akčného plánu pre trans-
formáciu regiónu.

„Aby štát nefundraisoval pro-
striedky Európskej únie len na pro-
jekty HBP, ale na najlepšie projekty 
pre región,“ vysvetlil Melichár. Akč-
ný plán  venovaný špeciálne projek-
tom má byť vypracovaný v apríli.

NETRANSPARENTNÝ 
VÝBER PROJEKTOV
Melichár ocenil, že hornonitrian-

ske bane sa zapojili do tvorby akčné-
ho plánu transformácie na miestnej 
úrovni, keďže zo začiatku ho bojko-
tovali.

Kritizoval však nedostatok trans-
parentnosti v  súčasnej fáze plánova-
nia. „Vo februári bane a  ich partneri 
za zatvorenými dverami predstavili 
niekoľko projektov. Následne, v mar-
ci a  apríli, začala vláda zbierať pro-
jekty vo veľmi zrýchlenom konaní,“ 
opísal Melichár.

Výsledkom bol podľa neho zásob-
ník projektov za 1,2 miliardy eur, kto-
ré však následne neboli prerokované 
s miestnymi stakeholdermi.

„Je toto transformácia regiónu 
alebo jednej súkromnej firmy?“ opý-
tal sa aktivista.

GRAMSCI A HORNÁ NITRA
Filčák zo SAV, ktorý dokončuje 

štúdiu o  financovaní transformá-
cie hornej Nitry a  je členom pracov-
nej skupiny pre prípravu ďalšieho 
programovacieho obdobia pre čerpa-
nie eurofondov, vyzval na citlivý prí-
stup k hornej Nitre.

Pripomenul výrok talianske-
ho marxistického filozofa Antonia 
Gramsciho z časov, keď sedel v Musso-
liniho väzení: „Kríza spočíva práve v 
tom, že to staré umiera a to nové sa 
nemôže narodiť.“

To je podľa neho aj prípad hornej 
Nitry. „Transformácia hornej Nitry 
nám ukazuje, že prechádzať od sta-
rých priemyselných odvetví k  no-
vým, nie je také jednoduché,“ myslí si 
Filčák.

Na uhoľnom priemysle je tam 
priamo alebo nepriamo závislých asi 
7  000 pracovných miest. Aj keď časť 
pracovníkov pôjde do predčasného 
dôchodku, „v regióne až toľko práce 
nie je, a ak je, tak veľmi slabo plate-
ná,“ povedal Filčák.

POZOR NA SCIENCE-
FICTION
Kapacity miestnych malých a 

stredných podnikov sú podľa Filčá-
ka nízke. „Keby sme sa mali baviť o 
tom, že vygenerujú 500 až 1 000 pra-
covných miest, pomaly sa dostaneme 
do  science-fiction,“ podotkol vedúci 
Prognostického ústavu SAV.

Čo sa týka financovania transfor-

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28001
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mácie, prognostik kritizoval, že na-
priek ambicióznym plánom v eurofon-
doch, nie je Slovensko schopné vyčer-
pať peniaze ani na zatepľovanie budov.

„Musíme sa pozrieť, čo je v daných 
trendoch kapacita Slovenska, čo sa 
dá spraviť hneď, čo v strednodobom a 
dlhodobom horizonte. Nemôžeme za-
hadzovať starý kabát, pokiaľ nemáme 
nový,“ povedal auditóriu.

Filčák vyzval na hľadanie rov-
nováhy medzi záujmami miestneho 
priemyslu a celej spoločnosti, a medzi 
zamestnanosťou, životným prostre-
dím a inteligentnou špecializáciou.

NOVÉ ŤAŽOBNÉ POLE AKO 
REZERVA
Do diskusie sa z  publika zapojil 

aj projektový manažér HBP Karsten 
Ivan. Dvanáste ťažobné pole treba 
podľa neho brať ako zálohu, ktorá sa 
môže zísť v časoch energetickej krízy.

„Ak bude kríza, nebudú pracovné 
miesta, ani lacná energia. Zatiaľ to 
berte ako rezervu,“ poznamenal Ivan.

Podľa odborníka z HBP sa Sloven-
sko stále spolieha na nákup elektriny 
v zahraničí vrátane Poľska a Česka. 
„Ich energetické mixy sú založené 
hlavne na uhlí, aj ich tlačí Európska 
únia do znižovania uhlia. Dôležitá 
otázka je, kde budeme nakupovať 
energiu,“ podotkol Ivan.

Doplnil, že riešením môže byť za-
pojenie tretieho a štvrtého jadrového 
bloku v Mochovciach naplánované na 
najbližšie dva roky. Termíny dostavby 
sú však podľa neho neisté. Varoval 
tiež, „nevieme, či energiu, ktorú vyro-
bia, totálne nezožerú autá na elektri-
nu pri nabíjaní“.

BANÍCI SÚ DOBRE 
PRIPRAVENÍ
Ivan považuje za opodstatnené, 

že v novom VHZ sú len projekty HBP. 
„Trúfam si povedať, že zďaleka nikto 
nevie tak dobre dlhodobo plánovať vo 
svojom odbore ako baníci. Baníctvo je 
celé o  plánovaní,“ povedal v  diskusii 
ich projektový manažér.

„Bane vedeli, že uhlie nie je neko-
nečné. Dávno, desať rokov dopredu, sa 
pripravovali projekty, ktoré budú ino-
vatívne, environmentálne, bezodpado-
vé, s vyššou pridanou hodnotou. Tie sa 
vytiahli zo šuplíkov a prispôsobili sa na 
realitu dnešnej doby,“ vysvetlil Ivan.

Pripomenul, že na výber projektov 
do akčného plánu dohliada nadná-
rodná konzultačná firma Pricewater-
houseCoopers.

Ivan zároveň poprel, že by skorší 
odrub zásob zakotvený v novom VHZ 
znamenal väčší objem ťažby v  krat-
šom čase. „V súčasnosti sa ročne vy-
robí zo spaľovania uhlia 1350 MWh 
elektriny, návrh nového všeobecného 
hospodárskeho záujmu hovorí o 800 
– 1000 MWh,“ vysvetlil. V tejto súvis-
losti Ivan priznal, že HBP majú „stále 
menej baníkov“.

ZABRÁNIŤ OPAKOVANIU 
90. ROKOV
Podľa Filčáka zo SAV je veľmi prav-

depodobné, že Mochovce budú čosko-
ro dostavané. Elektromobily sa podľa 
neho môžu nabíjať z elektriny vyrobe-
nej v noci, ktorá sa dnes nevyužíva.

„Slovensko smeruje k trojuholní-
ku jadro – zemný plyn – obnoviteľné 
zdroje,“ predpovedá Filčák.

Na druhej strane si Filčák tiež mys-
lí, že vláda musí nájsť spoločnú reč aj s 
baňami ako kľúčovým hráčom v regió-
ne v záujme diverzifikácie banských 
aktivít s pomocou eurofondov a ciele-
nej podpory zo štátneho rozpočtu.

„Aby tu nebol taký prepad, aký 
sme videli napríklad v  Martine po 
roku 1990, kedy sa tam zavreli fabri-
ky,“ vysvetlil prognostik.

HROZÍ PATOVÁ SITUÁCIA
Ak má byť transformácia hornej 

Nitry čo najmenej bolestivá, musia 
nové projekty vytvoriť podľa Filčá-
ka 1500 – 2000 nových pracovných 
miest. Projekty mimo baníckej firmy 
sú však „slabé“, zhodnotil.

„Projekty sú viac-menej zamera-
né na turizmus, majú veľmi nerealis-
tické očakávania, absolútne nesedia 
s programovaním eurofondov. HBP 
majú najlepšie kapacity a ich projekty 
boli najlepšie pripravené, mali vyspo-
riadané vlastnícke vzťahy a projektovú 
dokumentáciu,“ vysvetlil odborník.

Finančný výhľad pre hornú Nitru je 
podľa neho dobrý už teraz, problémom 
je nedostatok nápadov. Navrhol škole-
nia pre potencionálnych predkladate-
ľov. „Inak to dopadne tak, že tam budú 
peniaze, ale nie projekty, ktoré vygene-
rovali dosť pracovných miest, a celé to 
skončí v patovej situácii.“

Filčák podotkol, že pre hornú Nit-
ru nebude zriadený žiadny špeciálny 
finančný program. „Každý projekt 
bude musieť ísť do otvorenej súťaže,“ 
poznamenal. n
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